
 

  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΕΝΟΤΘΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

  

Λιβαδειά,  10/12/2021 

Αρ. Ρρωτ. οικ.: 279296_7302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 
 

Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν: 

 «ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΡΑΪΔΙΚΟΥ 
ΡΕΔΙΟΥ»  

για δφο (2) ζτθ 2022-2024 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 638.570,15€  

(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. & δικαιωμάτων προαίρεςθσ) 

[cpv: 63721300-2] 

 





 

 Σελίδα 2 

Ρεριεχόμενα 

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

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................... 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ................................................................................................................................ 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ................................................................................................................... 5 
1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................ 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 5 
1.5 ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... 7 
1.6 ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ ...................................................................................................................................................... 8 
1.7 ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ...................................................................................................... 8 

2     ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ............................................................................................................. 9 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ........................................................................................................................................... 9 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ................................................................................................................................ 9 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ ................................................................................. 9 
2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων ................................................................................................................................. 9 
2.1.4 Γλϊςςα........................................................................................................................................................ 10 
2.1.5 Εγγυιςεισ .................................................................................................................................................... 10 
2.1.6 Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων ............................................................................................................. 10 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΚΙΤΘΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ .......................................................................................... 11 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ................................................................................................................................ 11 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ .................................................................................................................................. 11 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ ..................................................................................................................................... 12 
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ...................................................................... 15 
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ........................................................................................... 15 
2.2.6 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα........................................................................................................ 16 
2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ......................................... 16 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ........................................................................................................................................................ 16 
2.2.8 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Τπεργολαβία .......................................................................................... 16 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ ...................................................................................................... 17 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν .................................................................................17 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα ................................................................................................................................................18 

2.3 ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ............................................................................................................................................. 22 
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ ..................................................................................................................................... 22 

2.4 ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ ................................................................................................................ 22 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν ........................................................................................................... 22 
2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ................................................................................................ 23 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ - Σεχνικι Προςφορά» ............................................ 25 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ .......................................................................................................................................25 
2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά ......................................................................................................................................................25 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν .............................................................................................................................................................. 26 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν .................................................................................................................. 27 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν .................................................................................................................... 27 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ .....................................................................................29 

3.1 ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ............................................................................................................ 29 
3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν .................................................................................................... 29 

3.2 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................... 30 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................................................................................................... 32 
3.4 ΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΡΟΣΩΙΝΘ ΚΑΙ ΟΙΣΤΙΚΘ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ............................................................... 33 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 35 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ......................................................................................................................36 

4.1 ΕΓΓΥΘΣΘ (ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ) .................................................................................................................................. 36 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 36 
4.3 ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.............................................................................................................................. 36 
4.4 ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 37 





 

 Σελίδα 3 

4.5 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ....................................................................................................... 37 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................ 38 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .........................................................................................................39 

5.1 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ............................................................................................................................................. 39 
5.2 ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 39 
5.3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 41 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ ............................................................................................................................... 41 

6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ .....................................................................................................................42 

6.1  ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................................... 42 
6.2  ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................................................................. 42 
6.3  ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................................................................................... 42 
6.4  ΑΡΟΙΨΘ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ............................................................................................................. 43 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................45 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................... 45 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ............................................................................................................. 58 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΜΕΘΣΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ .............................................................................61 

ΡΑΑΤΘΜΑ IV – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ........................................................................................... 62 

ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ .......................................................................................................... 64 
ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ .................................................................................................... 65 
ΡΑAΤΘΜΑ VΙΙ – ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ....................................................................... 67 
ΡΑΑΤΘΜΑ VΙΙI – ΕΕΕΣ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ)- *ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ+ ............................................... 67 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙX – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ................................................................................................................................ 87 

 





 

 Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 997947718 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 

Ρόλθ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 32 131 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL 641 

Τθλζφωνο 2261350273 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ για τεχνικά κζματα: Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Τμιμα 
Αλιάρτου)  

κ. Αντϊνθσ Μιτςθσ 

τθλ. 22680-22663      

e-mail: antmhtshs@gmail.com   

ΥΡΘΕΣΙΑ ΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ρ.Ε 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ  

κ. Ρζτροσ Καλλιϊρασ 

τθλ. 22613-50273    

e-mail: pkallioras@viotia.pste.gov.gr 

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

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)1 http://www.pste.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ανικει ςτθν ΓΕΝΙΚΘ ΚΥΒΕΝΘΣΘ, 
υποτομζασ ΟΤΑ Βϋ Βακμοφ.                    

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΘΜΟΣΙΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ)        Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : http://www.pste.gov.gr/Θζλω να Δω Ρροκθρφξεισ»                              

           ι ςτθν ιςτοςελίδα: http://www.diafaniasterea.gr . 

δ)    H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
        διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ 
        είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.promitheus.gov.gr ι τθν διεφκυνςθ:  www.pste.gov.gr 

                                                           
 

mailto:antmhtshs@gmail.com
mailto:pkallioras@viotia.pste.gov.gr
http://www.pste.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/����%20��%20��%20�����������
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ – Ρεριφερειακι 
Ενότθτα Βοιωτίασ.  Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 
5429 ςχετικι πίςτωςθ ποςοφ 638.570,15€ των οικονομικϊν ετϊν 2022-2024.   

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Διαχείριςθ τθσ Άρδευςθσ 200.000 ςτρεμμάτων περίπου, του 
Κωπαϊδικοφ Ρεδίου,  (λειτουργία του αρδευτικοφ δικτφου για όλθ τθν αρδευτικι περίοδο και κάκε είδουσ 
ενζργεια που ςχετίηεται με τθν άρδευςθ, ςτθ ρφκμιςθ (άνοιγμα, κλείςιμο) όλων των κυροφραγμάτων του 
Κθφιςοφ ποταμοφ, του Μζλανα ποταμοφ, τθσ Εςωτερικισ και Κεντρικισ διϊρυγασ μαηί με τα εκατοντάδεσ 
μικρά και μεγάλα κλειδιά των διωρφγων για τθν εκτροπι ι τθν ανάςχεςθ τθσ ροισ του αρδευτικοφ νεροφ),  
και τθν αντιπλθμμυρικι προςταςία.               

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 63721300-2: Υπθρεςίεσ Λειτουργίασ Υδάτινων Οδϊν 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 638.570,15€  ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
και δικαιωμάτων προαίρεςθσ.  

 εκτιμϊμενθ αξία υπθρεςίασ:  484.975,92€ 

δικαίωμα προαίρεςθσ ποςοφ: 30.000,00€ 

 Φ.Ρ.Α. 24%: 123.594,23€ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία τθσ υπογραφισ τθσ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Ι και ΙΙ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

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

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   
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- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

- τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

- τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».  

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Πράςινεσ Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ» (ΑΔΑ: ΨΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Χ92). 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

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

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

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

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

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»  

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

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
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χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

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

- του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ», ωσ ιςχφει  

- του Ρ.Δ.148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- Τθν εγκφκλιο 27 (42203/13-8-2018) του Υπουργείου Εςωτερικϊν, «Ζλεγχοσ νομιμότθτασ πράξεων των 
ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν τουσ προςϊπων, Ρεικαρχικι και Αςτικι ευκφνθ αιρετϊν, 
Επιβολι διοικθτικϊν μζτρων μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Αυτοτελοφσ Υπθρεςίασ Εποπτείασ ΟΤΑ, 
(άρκρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 131 του ν.4555/2018 
(Αϋ133) (Ρρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι”). 

-  Τθν υπ’ αρικμ. 229/2014  απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ 
Ελλάδασ με τθν οποία «Εγκρίκθκε το ςχζδιο Οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του επιχειρθςιακοφ 
αντικειμζνου του καταργθκζντοσ Οργανιςμοφ Κωπαΐδασ»  

- του με αρ. Ρρωτ. 13425/15-11-2021 πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ: 21REQ009538229) & το αρικ. 
13540/16-11-2021 τεκμθριωμζνο αίτθμα τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ τθσ Ρ.Ε. 
Βοιωτίασ για τθν διαχείριςθ άρδευςθσ και αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ του Κωπαϊδικοφ Ρεδίου για 
δφο (2) ζτθ, 2022-2024. 

- Το υπ' αρικμ. 13625/17-11-2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ τθσ Ρ.Ε. 
Βοιωτίασ με το οποίο εςτάλθςαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ Άρδευςθσ & Αντιπλθμμυρικισ Ρροςταςίασ 
Κωπαϊδικοφ Ρεδίου για δφο (2) ζτθ 2022-2024. 

- Τθν με αρικ. πρωτ. 262371_6911/23-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ8Ο7ΛΘ-5ΓΘ) Απόφαςθ Ρολυετοφσ Ζγκριςθσ (για 
το 2022 ποςοφ 225.000,00€, για το 2023 ποςοφ 319.12,35€ και για το 2024 ποςοφ 94.387,80€). 

- Τθν με αρικ. πρωτ. 263022_6926/23-11-2021 Βεβαίωςθ Διάκεςθσ Ρίςτωςθσ. 
- Τθν υπ’ αρικ. 1615/1-12-2021 (πράξθ 46ο ΑΔΑ: Ψ2Ε37ΛΘ-ΔΦΛ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ  ςχετικά με τθν ζγκριςθ α) διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, β) των όρων 
τθσ διακιρυξθσ   
 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 12/1/2022 και ϊρα 23:59:59 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr 

 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ TΟΡΟΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ 

ΣΤΟ 
ΕΣΘΔΘΣ 

 
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

www.promitheus.gov.gr 

ΕΣΘΔΘΣ *145804] 

 

10-12-2021 

 

12/1/2022 

Ώρα: 23:59:59 μ.μ. 

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

 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 8/12/2021 ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και αρικμό εςωτερικισ αναφοράσ 21-656669-001. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  
[145804], και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του 
Ν. 4412/2016 

1. ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ   2. ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ  3. ΔΙΑΒΘΜΑ 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www http://www.pste.gov.gr 

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 
Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ αποβεί άγονοσ οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ κα καταβλθκοφν από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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2     ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ Ρροκιρυξθ ςτθν ΕΕ (ΑΔΑΜ: 21PROC009716668), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

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

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10)  θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

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

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι 
ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό») και ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.   

Τυχόν  προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ  ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

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

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

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

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Στο ΡΑΑΤΘΜΑ VI επιςυνάπτονται ςχετικά υποδείγματα. 

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

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
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επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

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

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

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

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοςτοφ 1% 
%, ποςοφ 4.849,76€).  

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ 
θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2),  δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
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2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

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

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 
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2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

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

 (γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

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

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

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

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

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

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 

ςχετικό γεγονόσ.  

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

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ,  μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
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ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

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

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα  που τθροφνται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι 
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία 
ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν 
ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ 
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

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

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία.   

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται να διακζτουν/παρζχουν:   

α) γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα τρία (3) τελευταία ζτθ: 

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να ζχουν ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν 
χριςεων ίςο ι μεγαλφτερο από το 100% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ ζργου. 

Ωςτόςο, αν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για λιγότερο τθσ τριετίασ χρονικό διάςτθμα,  τότε ο ςυνολικόσ κφκλοσ 
εργαςιϊν, κα υπολογίηεται ςε ςυνάρτθςθ τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ 
των δραςτθριοτιτων του. 

β) αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι επαγγελματικϊν κινδφνων .  
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2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται : 

α) τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν που ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια τθσ  τελευταίασ 
τριετίασ  ι  να ζχουν εκτελζςει ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ςυναφϊν ι  του ςυγκεκριμζνου τφπου.  

β) να διακζτουν  το απαιτοφμενο  προςωπικό, τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, με εμπειρία  ςτο 
αντικείμενο (υδρονομείσ, φφλακεσ). 

γ) να διακζτουν τον απαιτοφμενο τεχνικό εξοπλιςμό, απαιτοφμενα μθχανιματα, (θμιφορτθγά, 
γερανοφόρο όχθμα, τςάπα) κακϊσ και εργαλεία ςχετικά με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (ςκαπτικά 
κ.λ.π.).   

δ) να διακζτουν τα απαραίτθτα υλικά και μζςα  για τισ ανάγκεσ τθσ άρδευςθσ και αντιπλθμμυρικισ 
προςταςίασ  (αδρανζσ υλικά, ξυλεία, ςωλινεσ, οικοδομικά υλικά κ.λ.π.). 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ  

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

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

 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

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

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

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα 
ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι 
θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον 
οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά 
φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
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παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα VIII, το 
οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 
καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 1. 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ 
με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ  και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί 
εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 
τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο 
ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ 
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει 
ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

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

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

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

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
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μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

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

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

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

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 
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δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

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

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ.   

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τουσ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ τουσ κατά τθ διάρκεια των 
τελευταίων τριϊν (3) ετϊν (2018, 2019, 2020).  

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:     
(ςφμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι- ΜΕΡΟ Β).  
 α) Τον αρικμό των ατόμων που πρόκειται να απαςχολθκοφν ςτο ζργο αυτό (ονοματεπϊνυμο αυτϊν), και 
το πρόςωπο που κα είναι ο υπεφκυνοσ του ζργου με τα επαγγελματικά του ςτοιχεία. Ο υπεφκυνοσ, κα 
πρζπει να διακζτει λευκό ποινικό μθτρϊο (μθ καταδίκθσ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ) και  το οικείο απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου, υποχρεοφται να τα 
προςκομίςει με τθν υπογραφι τθσ οικείασ Σφμβαςθσ. 

β) Βεβαίωςθ ότι τα άτομα που πρόκειται να απαςχολθκοφν κα είναι αςφαλιςμζνα, ςτουσ αντίςτοιχουσ 
αςφαλιςτικοφσ φορείσ. 

γ) τα ςτοιχεία (αρικμό κυκλοφορίασ άδειεσ κυκλοφορίασ και οδιγθςθσ των μθχανοκίνθτων οχθμάτων, 
αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, ταυτοποιθτικά ζγγραφα,) των εργαλείων/μθχανιματων  που απαιτοφνται  για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 





 

 Σελίδα 21 

τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.   

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

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

 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

 

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
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οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία 
για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ 
ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον 
τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται 
ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

 Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ 
ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.10. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

Βάςει τιμισ  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ Διακιρυξθσ, για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
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ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 
(Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ».  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
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(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφάκελο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),  

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
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ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  

Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 
περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ 
άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να 
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου. 

 β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι του Ραραρτιματοσ I – ΜΕΟΣ Βϋ τθσ Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα : 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα αναφζρεται ο αρικμόσ των ατόμων που 
πρόκειται να απαςχολθκοφν ςτο ζργο αυτό (ονοματεπϊνυμο αυτϊν), και το πρόςωπο που κα 
είναι ο υπεφκυνοσ του ζργου με τα επαγγελματικά του ςτοιχεία.  Ο υπεφκυνοσ, κα πρζπει να 
διακζτει λευκό ποινικό μθτρϊο (μθ καταδίκθσ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ) και  το οικείο απόςπαςμα Ροινικοφ 
Μθτρϊου, υποχρεοφται να τα προςκομίςει με τθν υπογραφι τθσ οικείασ Σφμβαςθσ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απαςχολθκοφν κα είναι 
αςφαλιςμζνα, ςτουσ αντίςτοιχουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ. 

  Υπεφκυνθ Διλωςθ που να αναφζρονται τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ (Επωνυμία, 
Διακριτικόσ τίτλοσ, Δ/νςθ, τθλζφωνο, Α.Φ.Μ. κλπ) 

 Διλωςθ ότι διακζτει τα εργαλεία/μθχανιματα  που απαιτοφνται  για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1566/1986 ςτθν οποία  κα δθλϊνεται ότι:                    

 Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβαν 
γνϊςθ. 

 Αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ  διακιρυξθσ  τισ 
υποχρεϊςεισ του αναδόχου και τθσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 

Σα αποδεικτικά ζγγραφα με τα ςτοιχεία των εργαηομζνων και των μθχανθμάτων που περιλαμβάνονται ςτθ 
παροφςα, όπωσ αυτά προβλζπονται από τθ ςχετικι νομοκεςία τθροφνται ςε ξεχωριςτά αρχεία του 
αναδόχου και  κα είναι διακζςιμα ανά πάςα ςτιγμι, εάν ηθτθκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι (Σζτοια 
ζγγραφα είναι οι άδειεσ κυκλοφορίασ και οδιγθςθσ των μθχανοκίνθτων οχθμάτων, αςφαλιςτιρια 
ςυμβόλαια, ταυτοποιθτικά ζγγραφα, και τα αντίγραφά τουσ κα προςκομιςτοφν κατά το ςτάδιο τθσ 
κατακφρωςθσ). 

 
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ που 
είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, και ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ IV. 

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμι των προςφερόμενων 
υπθρεςιϊν, βάςει  του προχπολογιςμοφ μελζτθσ.  

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί 
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι 
φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν, ωσ τιμι προςφοράσ, τθν τιμι με τρία (3) δεκαδικά ψθφία 
(αρικμό), που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ 
άνω τιμι αναφοράσ για τισ αντίςτοιχεσ προσ παροχι υπθρεςίεσ. 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  
αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ VII που 
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

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

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται 
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Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΜΕΟΣ Γ’ του Ραραρτιματοσ I τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
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4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 





 

 Σελίδα 29 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

 

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και 
του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 18/1/2022 και ϊρα 10:00 π.μ.  

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα 
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

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

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν 
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

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

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν 
παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 
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Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

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

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από 
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα 
με όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  





 

 Σελίδα 32 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ 
τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ 
ζγκριςθσ των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ 
ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ 
ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον 
ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

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

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

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 
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Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

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

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. 
Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ 
ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ .  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 
ν. 4782/2021 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
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(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 
αποφανκεί διαφορετικά.  

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγφθςθ (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ι του τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και θ οποία 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να 
γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του 
ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον 
τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι 
ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Εάν ςτο 
πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω 
ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των 
παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

  
4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ .  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί τθν 
αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι προαιρζςεισ τθσ ςφμβαςθσ, κα ενεργοποιθκοφν για να καλφψουν ζκτακτεσ ανάγκεσ οι οποίεσ δεν 
μποροφν να προβλεφτοφν ςτθν παροφςα διακιρυξθ, όπωσ προμικεια επιπλζον υλικϊν, ζντονα καιρικά 
φαινόμενα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ, κ.λ.π. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ τουσ 
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει 
τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα 
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το 
ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα 
υπερβαίνει τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ 
ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και 
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ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. 
Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο 
υποψιφιο κατά ςειρά κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

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

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

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

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται 
ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

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

 Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν  *ο εν λόγω τρόποσ 
πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων+.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Ρροςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν:  
• Ρρωτότυπο Τιμολόγιο του προμθκευτι, 
• Ρρωτότυπο Δελτίο Αποςτολισ του προμθκευτι, 
• Ρρωτόκολλα Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ  
• Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 
• Ριςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

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

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι 
τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
επόμενθσ παραγράφου. 
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Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ 
(γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του 
άρκρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία που κα αναφζρεται 
ςτθν ανωτζρω όχλθςθ, που δεν κα είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που 
τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:  

Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

 όταν δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν 
κατακφρωςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ εκπίπτει υπζρ τθσ Ρ.Ε.Β..  

 όταν διακόψει άκαιρα και χωρίσ τθ ςυναίνεςθ τθσ Ρ.Ε.Β. το ζργο πριν τθν θμερομθνία λιξεωσ του 
χρόνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε τζτοια περίπτωςθ θ Ρ.Ε.Β. δικαιοφται να ηθτιςει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ:  

 Τθν καταβολι του ποςοφ των χιλίων (1. 000,00) ευρϊ θμερθςίωσ ωσ ποινικι ριτρα και μζχρι τθν 
θμερομθνία λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ τυχόν ανάκεςθσ του ζργου ςε άλλο ενδιαφερόμενο που είχε 
λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό.  

 Τθν καταβολι τθσ τυχόν προκφπτουςασ διαφοράσ τιμισ από τθν ανάκεςθ του ζργου ςε άλλο 
ενδιαφερόμενο που είχε λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό.  

 Τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ρ.Ε.Β. 

 Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν φροντίηει εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι 
παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εργαςίασ κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ανάλογα με το φψοσ τθσ δαπάνθσ 
για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ, παρακρατοφμενθ από τθν αμοιβι του.  

 Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται διατθρουμζνου του δικαιϊματοσ 
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου.  

 

Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.  

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
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παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ 
παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋεφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςφυγι 
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Βοιωτίασ και από τθν 
αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  
(Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ Στ. Ελλάδοσ)  για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα 
εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ 
των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια δφνανται να ορίηονται και άλλοι 
υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ 
ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο 
επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι 
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ 
ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον 
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ 
του ςυμφωνθτικοφ.  
6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ  Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

 

6.3  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ.  
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6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, από το Τμιμα Αγροτικισ 
Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ςτθν Αλίαρτο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται 
να παραςτεί και εκπρόςωποσ του αναδόχου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι 
παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για 
τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα 
με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων 
και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Ο ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΘΣ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

         ΦΑΝΘΣ Χ. ΣΡΑΝΟΣ 
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Κοινοποίθςθ: 
- Δ/νςθ Διαφάνειασ & Θλ. Διακυβζρνθςθσ 
(Ανάρτθςθ ςτο site Διαγωνιςμοφ τθσ Περιφζρειασ) 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Ζργο είναι το ςφνολο των εργαςιϊν και υποχρεϊςεων του αναδόχου που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ 
παροφςθσ. 

 Νερό άρδευςθσ λζγεται το νερό που χρθςιμοποιείται για τθν άρδευςθ των αγροτεμαχίων του 
ευρφτερου Κωπαϊδικοφ πεδίου. Για τθν άρδευςθ των ανωτζρω κτθμάτων χρθςιμοποιοφνται τα 
νερά του ποταμοφ Κθφιςοφ, των πθγϊν του ποταμοφ  Μζλανα, των πθγϊν Ρολυγφρασ, τθσ λίμνθσ 
Υλίκθσ, όςα προζρχονται από ςτράγγιςθ του Κεντρικοφ καναλιοφ,  των νερϊν του Μόρνου που 
διακζτει θ ΕΥΔΑΡ από το αντλιοςτάςιο Διςτόμου και των υπόλοιπων τάφρων, κακϊσ επίςθσ και τα 
τυχόν διακζςιμα νερά των γεωτριςεων του Υπουργείου Γεωργίασ γφρω από το Κωπαïδικό Ρεδίο. 

 Δίκτυο άρδευςθσ είναι το ςφνολο των αντλιοςταςίων και των αρδευτικϊν καναλιϊν δια μζςω των 
οποίων γίνεται θ διανομι του νεροφ άρδευςθ. Tα αρδευτικά κανάλια κατατάςςονται ςτισ εξισ 
κατθγορίεσ: 

               α. Κθφιςόσ ποταμόσ  

 β. Κεντρικι διϊρυγα 

 γ. Εςωτερικι διϊρυγα 

 δ.  Μζλανασ ποταμόσ  

 ε.  Ρροςαγωγόσ διϊρυγα Υλίκθσ 

 ςτ.  Αρδευτικι διϊρυγα  

  η.  Δευτερεφουςεσ διϊρυγεσ και 

  θ.  Τριτεφουςεσ διϊρυγεσ  

 Φράγματα είναι οι μθχανιςμοί ςε ςυγκεκριμζνα  ςθμεία του αρδευτικοφ δικτφου που  επιτρζπουν 
τθν διακοπι ι τθν ανάςχεςθ τθσ ροισ του μθ αντλοφμενου αρδευτικοφ φδατοσ από τισ πθγζσ 
προζλευςθσ, με ςκοπό τθν αποκικευςθ νερϊν ςτισ διϊρυγεσ  και το δίκτυο εν γζνει,  εν όψει τθσ 
αρδευτικισ περιόδου. Τα φράγματα κλείνουν από  τθν 1θ Απριλίου κάκε χρόνου και ανοίγουν μετά 
το τζλοσ τθσ αρδευτικισ περιόδου. 

 «Κλειδιά»  είναι τα ςθμεία του αρδευτικοφ δικτφου από τα οποία, με ανκρϊπινθ παρζμβαςθ,  
γίνεται θ αλλαγι κατεφκυνςθσ τθσ διοχζτευςθσ του αρδευτικοφ νεροφ.  

 Υδρονομείσ είναι τα πρόςωπα που κα προςλάβει ο ανάδοχοσ για να επιβλζπουν τθν άρδευςθ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ και του κανονιςμοφ άρδευςθσ.  

 Θ περιοχι άρδευςθσ ζχει διαιρεκεί ςε τμιματα αναλόγωσ τθσ πθγισ προζλευςθσ του αρδευτικοφ 
νεροφ που κα χρθςιμοποιείται.  

 Δικαίωμα άρδευςθσ ζχουν τα αγροτεμάχια εντόσ του ευρφτερου Κωπαϊδικοφ πεδίου που 
καλλιεργοφνται από αγρότεσ ι μθ  ςε ιδιόκτθτα ι μιςκωμζνα αγροτεμάχια με καλλιζργειεσ που 
δικαιοφνται άρδευςθσ. 

 Θ αρδευτικι περίοδοσ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Άρδευςθσ αρχίηει κατά κανόνα τθν 1θ Μαίου  
και λιγει τθν 15θ  Σεπτεμβρίου του κάκε ζτουσ.  

 Θ λειτουργία του αρδευτικοφ δικτφου για όλθ τθν αρδευτικι περίοδο κα είναι 24ωρθ με εξαίρεςθ 
τισ περιπτϊςεισ βλαβϊν ςτο δίκτυο ι ςτα αντλιοςτάςια.                   
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ΜΕΟΣ Βϋ: ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. ΑΔΕΥΤΙΚΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΘ ΡΕΙΟΔΟΣ 2022-2023 

 
Για τισ ανάγκεσ του ζργου τθσ διαχείριςθσ τθσ άρδευςθσ και τθσ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ ο ανάδοχοσ 
πρζπει να διακζςει για όλθ τθ διάρκεια τθσ αρδευτικισ  περιόδου τον απαραίτθτο αρικμό εργατϊν 
άρδευςθσ (υδρονομείσ και φφλακεσ), όπωσ αναφζρεται                  παρακάτω, τουλάχιςτον υποχρεωτικισ 
εκπαίδευςθσ , επί τόπου ςτο Κωπαϊδικό Ρεδίο,   με εμπειρία  ςτο αντικείμενο, να διακζτει τα κατάλλθλα 
μζςα (θμιφορτθγά) για τθ μετακίνθςθ αυτϊν, τα απαιτοφμενα μθχανιματα εργαλεία και υλικά  για τθν 
άςκθςθ των κακθκόντων τουσ (ςκαπτικά, αλυςοπρίονο, ιμάντεσ   κ.λπ.).   
Οι θμζρεσ εργαςίασ των εργαηομζνων ανά μινα κα  είναι οι εξισ : 

Για τουσ μινεσ του ζτουσ 2022 : Ιοφνιοσ 24 θμ.( από 7-6-22 ζωσ 30-6-22) – Ιοφλιοσ 31 θμ. - Αφγουςτοσ 31 
θμ.- Σεπτζμβριοσ 22 θμ.- Οκτϊβριοσ 20 θμ.- Νοζμβριοσ 22 θμ. - Δεκζμβριοσ 21 θμ. 

Για τουσ μινεσ του ζτουσ 2023: Ιανουάριοσ 21 θμ.- Φεβρουάριοσ 19 θμ.  - Μάρτιοσ 23 θμ.- Απρίλιοσ 18 
θμ. – Μάϊοσ 22 θμ. – Ιοφνιοσ 6 θμ.(από 1-6-23 ζωσ και 6-6-23). 

   Ειδικότερα: 
1. Από 7/6/2022 μζχρι 31/8/2022  ο ανάδοχοσ είναι  υπεφκυνοσ για τθν πραγματοποίθςθ, τθν 

παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ άρδευςθσ, με τθ λειτουργία των μικρϊν αντλιοςταςίων που 
βρίςκονται εντόσ του Κωπαϊδικοφ Ρεδίου, τθ λειτουργία των μεταλλικϊν κυροφραγμάτων (κλειδιά), 
τθν τοποκζτθςθ ξφλινων κυροφραγμάτων (μαδζρια), τον κακαριςμό των αρδευτικϊν καναλιϊν, τθν 
ρφκμιςθ τθσ ςειράσ άρδευςθσ των δικαιουμζνων και γενικά κάκε είδουσ ενζργεια που κα ςυμβάλλει 
ςτθν ςωςτι και δίκαιθ κατανομι του νεροφ. 

Για το ςκοπό αυτό ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζτει:  

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΘΜΕΕΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΩΑΙΟ 

ΕΓΑΣΙΑΣ  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ/ΕΚΤΕΛΕΣΘ 

ΕΓΑΣΙΩΝ 

8 

                                                                                                                                                                                                                              

8 

86 

86 

7:00 – 15:00 

17:0- 20:00 

ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ  

ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ/ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΘ 
ΕΓΑΣΙΑ 

 Τρία (3) θμιφορτθγά/ μινα  για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ. 

Το προςωπικό αυτό κα μοιραςτεί ςε τρεισ ομάδεσ, μία για κάκε τομζα  με βάςθ  ςχετικό 
πίνακα και ςχεδιαγράμματα που κα διακζςει ςτον ανάδοχο το ΤΑΟΚ Αλιάρτου, και κα είναι 
υπεφκυνο για τθν πραγματοποίθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ άρδευςθσ ςυγκεκριμζνθσ 
περιοχισ (τομζασ). 

Ανάλογα με τισ ανάγκεσ, κάποιο άτομο από τουσ υδρονομείσ, κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ φφλακασ 
ςτο κυρόφραγμα του Κθφιςοφ ςτθ κζςθ «Γερμανικό» ι ςτο  κυρόφραγμα τθσ διϊρυγασ τθσ Υλίκθσ ςτθ 
κζςθ «Μφτικασ» ι όπου αλλοφ χρειαςτεί, με αντίςτοιχο ωράριο εργαςίασ.  

 

2. Μετά τθ λιξθ τθσ αρδευτικισ περιόδου και για το χρονικό διάςτθμα από,  

      1-9-2022 ζωσ 30-10-2022, ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζςει τα παρακάτω και να προβεί 
ςτισ εξισ ενζργειεσ: 

  

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΘΜΕΕΣ ΩΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ/ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ 
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ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

4 

4 

42 

42 

7:00 – 15:00 

17:00 - 20:00 

 ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ  

ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ/ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΘ 

ΕΓΑΣΙΑ 

 

 Δφο (2) θμιφορτθγά/ μινα  για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ.   

 Κακθμερινι παρακολοφκθςθ τθσ ςτάκμθσ των υδάτων  και ζλεγχό τουσ με κατάλλθλεσ 
παρεμβάςεισ για τθν αποφυγι τυχόν  πλθμμυρικϊν φαινομζνων .  

 Άνοιγμα των φραγμάτων. 

 Συγκζντρωςθ των τοποκετθμζνων  μεταλλικϊν και ξφλινων φραγμάτων τα οποία κα μεταφζρει 
προσ αποκικευςθ ςε χϊρο που κα υποδείξει το ΤΑΟΚ Αλιάρτου.  

 Για  το άνοιγμα των φραγμάτων να διακζςει όπου απαιτθκεί  γερανοφόρο όχθμα.  
 

3. Από 1/11/2022 μζχρι 31/3/2023,   ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ  να διακζςει τα παρακάτω και να 
προβεί ςτισ εξισ ενζργειεσ: 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΘΜΕΕΣ 
ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑ 
ΑΤΟΜΟ 

ΩΑΙΟ 
ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ/ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ 

3 106 7:00 – 15:00 ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ 

 

 ζνα (1) θμιφορτθγό / μινα για τθ μετακίνθςι του προςωπικοφ. 

  Τθν κακθμερινι παρακολοφκθςθ τθσ  ςτάκμθσ των υδάτων των ποταμϊν Κθφιςοφ και 
Μζλανα κακϊσ και των αποςτραγγιςτικϊν διωρφγων ςτο ςφνολο του Κωπαϊδικοφ Ρεδίου, 
τθν οργάνωςθ και  τθν υλοποίθςθ του αντιπλθμμυρικοφ ςχεδιαςμοφ (διαχείριςθ 
κυροφραγμάτων για τθν ομαλι διοχζτευςθ των υδάτων εκτόσ Κωπαϊδικοφ Ρεδίου) και  

 Πποτε αυτό απαιτείται, μθχανικό εκςκαφζα για τθ διάνοιξθ καναλιϊν προκειμζνου να 
αποφευχκοφν και να  αντιμετωπιςτοφν ζγκαιρα πλθμμυρικά φαινόμενα που τυχόν 
προκφψουν.  

 

 4.  Από τθν 1-4-2023, πριν τθν  ζναρξθ τθσ κφριασ αρδευτικισ περιόδου, και μζχρι και 6-6-2023 ο 
ανάδοχοσ μεριμνά  με εντολι του Ρροϊςταμζνου του ΤΑΟΚ Αλιάρτου: 

 -  Για  το κλείςιμο των φραγμάτων του Κθφιςοφ ποταμοφ (φράγματα Ακοντίου, Υψθλάντθ, άχθ Αγ. 
Γεωργίου, Λόφθ, Μοφλκι, Γερμανικό), του ποταμοφ Μζλανα και τθσ Εςωτερικισ και Κεντρικισ Διϊρυγασ 
ςτο χρόνο και με τθ ςειρά που κα κακορίηεται με τθν ίδια εντολι προκειμζνου να εξαςφαλιςκοφν οι 
αναγκαίεσ ποςότθτεσ νεροφ για τθν άρδευςθ.  

 Για το κλείςιμο των φραγμάτων όπου απαιτθκεί να διακζςει γερανοφόρο όχθμα.  

 Για τθν τοποκζτθςθ των υφιςταμζνων φραγμάτων (μεταλλικά ι ξφλινα πλαίςια) ςτα 
ςθμεία που κα υποδειχκοφν .   

 Για τθν κακθμερινι παρακολοφκθςθ    τθσ ςτάκμθ των νερϊν ςτον Κθφιςό ποταμό και  
ςτα αρδευτικά κανάλια, μετά το κλείςιμο των φραγμάτων, για τθν αποφυγι 
υπερχειλίςεων των καναλιϊν και τθν αποφυγι πλθμμυρικϊν φαινομζνων  ςτισ 
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παρακείμενεσ καλλιζργειεσ.  Σε περίπτωςθ επικίνδυνθσ ανόδου τθσ ςτάκμθσ του νεροφ, 
υποχρεοφται για τθν λιψθ των μζτρων που κα του υποδείξει θ ΔΑΟΚ (λειτουργία μικρϊν 
αντλιοςταςίων ι το άνοιγμα ςυγκεκριμζνων φραγμάτων για τθν ανακοφφιςθ των 
καναλιϊν κλπ) .  

 Με τθν ζναρξθ τθσ  αρδευτικισ περιόδου , ο ανάδοχοσ εκτόσ από  τθν ευκφνθ  
παρακολοφκθςθσ των καναλιϊν για τθ ςτάκμθ των νερϊν, ευκφνεται για τθν εκτίμθςθ 
των αποκεμάτων νεροφ του Κθφιςοφ ποταμοφ  και ενθμερϊνει κακθμερινά τον 
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθν/κισ Αλιάρτου με ςτόχο αφ’ 
ενόσ μεν τθν εξαςφάλιςθ αποκικευςθσ τθσ μζγιςτθσ ποςότθτασ νεροφ, αφϋ ετζρου δε τθν 
αποφυγι υπερχειλίςεων και πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

 Στθν ζναρξθ τθσ αρδευτικισ περιόδου χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά τα αποκζματα 
νεροφ που ζχουν εξαςφαλιςτεί από το κλείςιμο των φραγμάτων του Κθφιςοφ ποταμοφ, 
Μζλανα ποταμοφ, τθσ Κεντρικισ και τθσ Εςωτερικισ Διϊρυγασ.  

  

     Για το ςκοπό αυτό ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζτει: 

 από 1-4-2023 ζωσ 30-4-2023 : 
ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΘΜΕΕΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΩΑΙΟ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ/ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ 

4 

4 

18 

18 

7:00 – 15:00 

17:00-20:00 

ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ 

ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ/ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΘ 

ΕΓΑΣΙΑ 

 

 Δφο (2) θμιφορτθγά   για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ. 

5.  Από 1-5-2023 ζωσ και 6-6-2023 ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ  να διακζτει: 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΘΜΕΕΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΩΑΙΟ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ/ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ 

5 28 7:00-15:00 ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ 

5 28   17:00 – 20:00 ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ-ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΘ 

ΕΓΑΣΙΑ 

 

 Δφο (2) θμιφορτθγά  4Χ4  για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ. 
 

6.  Για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν που περιγράφονται ςε ολόκλθρθ τθ διάρκεια του ζργου (από 7-
6-2022 ζωσ και 6-6-2023) όπωσ κλείςιμο και άνοιγμα των φραγμάτων, κακαριςμόσ των αρδευτικϊν- 
αποςτραγγιςτικϊν καναλιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ αρδευτικισ και χειμερινισ περιόδου κακϊσ και όποτε 
απαιτείται, πρζπει να διακζτει μθχανικοφσ εκςκαφείσ  ζωσ 120Θp. Ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ εργαςίασ των 
μθχανθμάτων για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ είναι δφο χιλιάδεσ διακόςιεσ (2200) ϊρεσ, οι οποίεσ κα 
πραγματοποιοφνται ζπειτα από εντολζσ του Ρροις/νου του ΤΑΟΚ Αλιάρτου, ςε όλθ τθ χρονικι διάρκεια 
του ζργου και ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ ανάγκεσ. 

7. Οι παραπάνω θμερομθνίεσ είναι ενδεικτικζσ και θ ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν μποροφν να 
μεταβάλλονται ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και τα αποκζματα του νεροφ. 
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                                                                ΥΛΙΚΑ - ΜΕΣΑ 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςι του τα απαραίτθτα υλικά και μζςα  για τισ ανάγκεσ τθσ 
άρδευςθσ και αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ. Ειδικότερα: 

1.  αδρανζσ  υλικό (κροκάλα) για τθ δθμιουργία ράμπασ ςτα φράγματα, προκειμζνου να υπάρχει 
πρόςβαςθ για τον κακαριςμό τουσ. 

2.  απλάνιςτθ ξυλεία (μαδζρια)  
3.  Οικοδομικά υλικά για επιςκευι αρδευτικϊν καναλιϊν    
4. υλικά για επιςκευι υπόγειων αγωγϊν ( ςωλινεσ, ZIPO κλπ) 
5. ςιδθροδοκοφσ,λαμαρίνεσ, για καταςκευι μικρϊν φραγμάτων 
6. ςυνεργαηόμενο μθχανουργό για τθν επιςκευι ι καταςκευι διάφορων μεταλλικϊν   καταςκευϊν ( 

κλειδιά , μεταλλικά φράγματα κλπ ). 
7.  Ρετρζλαιο κίνθςθσ για τθ λειτουργία πετρελαιοκίνθτων αντλιϊν . 

  

Οι ποςότθτεσ των υλικϊν ,τα μζςα ι οι υπθρεςίεσ, που κα χρθςιμοποιθκοφν από τα παραπάνω  για τισ 
ανάγκεσ του ζργου, κα καταγράφονται και κα πιςτοποιοφνται   κάκε φορά, από τθν αρμόδια Επιτροπι . 

ΜΕΟΣ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Χρθματοδότθςθ: Ανταποδοτικά-Αρδευτικά Τζλθ 

                                                  

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΡΑΝΘΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 

-Ο προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ προςωπικοφ ζγινε ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. 4241/127/30-1-19 ( ΦΕΚ 
173 Α) , θ οποία ορίηει ωσ νόμιμθ μικτι ωριαία αμοιβι  εργατϊν άνω των 25 ετϊν που αμείβονται με 
θμερομίςκιο τα 4,36€/ϊρα( ωρομίςκιο). 

ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ 

 

ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 

ΔΑΡΑΝΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 

7-6-22 ΕΩΣ 31-8-22 8 ΑΤΟΜΑ Χ 86 ΘΜ. Χ 11 ΩΕΣ = 7.568       
7568 ΩΕΣ Χ 4,36€ =32.996,48 € 

 

1-9-22 ΕΩΣ 30-10-22 4 ΑΤΟΜΑ Χ 42 ΘΜ. Χ 11 ΩΕΣ = 1.848 1848 ΩΕΣ Χ 4,36€ =8.057,28 € 

1-11-22 ΕΩΣ 31-3-23 3 ΑΤΟΜΑ Χ 106 ΘΜ. Χ 8 ΩΕΣ = 2.544 2544 ΩΕΣ Χ 4,36€ =11.091,84 € 

1-4-23 ΕΩΣ 30-4-23 4 ΑΤΟΜΑ Χ 18 ΘΜ. Χ 11 ΩΕΣ =  792 792 ΩΕΣ Χ 4,36€ = 3.453,12 € 

  1 -5-23 ΕΩΣ ΚΑΙ 6-6- 23 5 ΑΤΟΜΑ Χ 28 ΘΜ. Χ 11 ΩΕΣ =  1.540 
1540 ΩΕΣ Χ 4,36€ =6.714,4 € 

 

ΔΩΑ : ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
ΡΑΣΧΑ- ΕΡΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 

          ΩΕΣ                           =               2.200 

 

2200 ΩΕΣ Χ 4,36 =9.592,0€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ           =                16.492 

 

 

      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ =71.905,12 € 
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 Ο υπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ των μθχανικϊν εκςκαφζων ζωσ των 120 Hp ζγινε ςφμφωνα με τθν 
1771/22-12-2020( Ρρακτικό 48) απόφαςθ τθσ Οικ/κισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ θ 
οποία κακορίηει  τθν  τιμι μίςκωςθσ  ςτα 50 €/ϊρα εργαςίασ. 

Για τθν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία θ δαπάνθ αυτι προκφπτει ωσ εξισ: 2200 ϊρεσ Χ 50€/ϊρα = 110.000€ 

 Θ δαπάνθ των αυτοκινιτων( μίςκωςθ , ζξοδα κίνθςθσ και ςυντιρθςθσ) ορίηεται κατά μζςο όρο ςε όλθ 
τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ ςε 750€ / μινα. 

Θ ςυνολικι δαπάνθ προκφπτει ωσ εξισ : 22 αυτ.Χ 750€ = 16.500€ 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

«ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΡΑΙΔΙΚΟΥ ΡΕΔΙΟΥ 2022-2023» 

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΘΣ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ 
(€) 

ΦΡΑ 24% (€) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΩΝ  
ΜΕ ΦΡΑ(€) 

ΔΑΡΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ     71.905,12   

ΔΑΡΑΝΘ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ     110.000,0   

ΔΑΡΑΝΘ ΘΜΙΦΟΤΘΓΩΝ 4Χ4    16.500,0   

ΔΑΡΑΝΘ ΥΛΙΚΩΝ- ΜΕΣΩΝ    30.000,0   

ΔΑΡΑΝΘ ΓΕΑΝΩΝ    4.000,0   

ΔΑΡΑΝΘ ΑΕΟΦΩΤΟΓΑΦΙΩΝ    10.000,0   

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΘΣ ΑΞΙΑΣ 
ΔΑΡΑΝΩΝ  

 242.405,12 58.177,23 300.582,35 

ΡΟΑΙΕΣΕΙΣ    15.000,00 3.600,0 18.600,0 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΘΣ ΑΞΙΑΣ 
ΔΑΡΑΝΩΝ ΜΕ ΡΟΑΙΕΣΕΙΣ 

257.405,12 61.777,23 319.182,35 

             

Θ αναφερόμενθ τιμι μορφϊκθκε μετά από ζρευνα που ζκανε θ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και 
Κτθνιατρικισ και θ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ –Οικονομικοφ Ρ.Ε Βοιωτίασ-Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ ςτισ 
τρζχουςεσ τιμζσ εμπορίου( καυςίμων, υλικϊν κλπ) οι οποίεσ λόγω των ανατιμιςεων είναι αυξθμζνεσ 
ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ αρδευτικι περίοδο  , τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και ιςτορικϊν ςτοιχείων 
οικονομικισ διαχείριςθσ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου. 

 

2. ΑΔΕΥΤΙΚΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΘ ΡΕΙΟΔΟΣ 2023-2024 
 
Για τισ ανάγκεσ του ζργου τθσ διαχείριςθσ τθσ άρδευςθσ και τθσ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ ο ανάδοχοσ 
πρζπει να διακζςει για όλθ τθ διάρκεια τθσ αρδευτικισ  περιόδου τον απαραίτθτο αρικμό εργατϊν 
άρδευςθσ (υδρονομείσ και φφλακεσ), όπωσ αναφζρεται παρακάτω, τουλάχιςτον υποχρεωτικισ 
εκπαίδευςθσ , επί τόπου ςτο Κωπαϊδικό Ρεδίο,   με εμπειρία  ςτο αντικείμενο, να διακζτει τα κατάλλθλα 
μζςα (θμιφορτθγά) για τθ μετακίνθςθ αυτϊν, τα απαιτοφμενα μθχανιματα εργαλεία και υλικά  για τθν 
άςκθςθ των κακθκόντων τουσ (ςκαπτικά, αλυςοπρίονο, ιμάντεσ   κ.λπ.).   
Οι θμζρεσ εργαςίασ των εργαηομζνων ανά μινα κα  είναι οι εξισ : 

Για τουσ μινεσ του ζτουσ 2023 : Ιοφνιοσ 24 θμ.( από 7-6-23 ζωσ 30-6-23) – Ιοφλιοσ 31 θμ. - Αφγουςτοσ 31 
θμ.- Σεπτζμβριοσ 21 θμ.- Οκτϊβριοσ 22 θμ.- Νοζμβριοσ 22 θμ. - Δεκζμβριοσ 19 θμ. 
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Για τουσ μινεσ του ζτουσ 2024: Ιανουάριοσ 22 θμ.- Φεβρουάριοσ 21 θμ.  - Μάρτιοσ 19 θμ.- Απρίλιοσ 22 
θμ. – Μάϊοσ 20 θμ. – Ιοφνιοσ 6 θμ.(από 1-6-24 ζωσ και 6-6-24). 

Ειδικότερα: 
1. Από 7-6-2023 μζχρι 31-8-2023,  ο ανάδοχοσ είναι  υπεφκυνοσ για τθν πραγματοποίθςθ, τθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ άρδευςθσ, με τθ λειτουργία των μικρϊν αντλιοςταςίων που 
βρίςκονται εντόσ του Κωπαϊδικοφ Ρεδίου, τθ λειτουργία των μεταλλικϊν κυροφραγμάτων (κλειδιά), τθν 
τοποκζτθςθ ξφλινων κυροφραγμάτων (μαδζρια), τον κακαριςμό των αρδευτικϊν καναλιϊν, τθν ρφκμιςθ 
τθσ ςειράσ άρδευςθσ των δικαιουμζνων και γενικά κάκε είδουσ ενζργεια που κα ςυμβάλλει ςτθν ςωςτι 
και δίκαιθ κατανομι του νεροφ. 

Για το ςκοπό αυτό ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζτει:  

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΘΜΕΕΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΩΑΙΟ 

ΕΓΑΣΙΑΣ  

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ/ΕΚΤΕΛΕΣΘ 

ΕΓΑΣΙΩΝ 

8 

8 

86 

86 

7:00 – 15:00 

17:0- 20:00 

ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ  

ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ/ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΘ 
ΕΓΑΣΙΑ 

 Τρία (3) θμιφορτθγά/ μινα  για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ. 
 

Το προςωπικό αυτό κα μοιραςτεί ςε τρεισ ομάδεσ, μία για κάκε τομζα  με βάςθ  ςχετικό πίνακα και 
ςχεδιαγράμματα που κα διακζςει ςτον ανάδοχο το ΤΑΟΚ Αλιάρτου, και κα είναι υπεφκυνο για τθν 
πραγματοποίθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ άρδευςθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ (τομζασ). 

Ανάλογα με τισ ανάγκεσ, κάποιο άτομο από τουσ υδρονομείσ, κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ φφλακασ 
ςτο κυρόφραγμα του Κθφιςοφ ςτθ κζςθ «Γερμανικό» ι ςτο  κυρόφραγμα τθσ διϊρυγασ τθσ Υλίκθσ ςτθ 
κζςθ «Μφτικασ» ι όπου αλλοφ χρειαςτεί, με αντίςτοιχο ωράριο εργαςίασ.  

 

2. Μετά τθ λιξθ τθσ αρδευτικισ περιόδου και για το χρονικό διάςτθμα από, 

1-9-2023 ζωσ 30-10-2023, ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζςει τα παρακάτω και να προβεί ςτισ 
εξισ ενζργειεσ: 

  

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΘΜΕΕΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΩΑΙΟ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ/ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ 

4 

4 

43 

43 

7:00 – 15:00 

17:00- 20:00 

ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ 

ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ/ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΘ 

ΕΓΑΣΙΑ 

 

 Δφο (2) θμιφορτθγά/ μινα  για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ.   
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 Κακθμερινι παρακολοφκθςθ τθσ ςτάκμθσ των υδάτων  και ζλεγχό τουσ με κατάλλθλεσ 
παρεμβάςεισ για τθν αποφυγι τυχόν  πλθμμυρικϊν φαινομζνων .  

 Άνοιγμα των φραγμάτων. 

 Συγκζντρωςθ των τοποκετθμζνων  μεταλλικϊν και ξφλινων φραγμάτων τα οποία κα μεταφζρει 
προσ αποκικευςθ ςε χϊρο που κα υποδείξει το ΤΑΟΚ Αλιάρτου.  

 Για  το άνοιγμα των φραγμάτων να διακζςει όπου απαιτθκεί  γερανοφόρο όχθμα.  
 

3. Από 1-11-2023 μζχρι 31-3-2024, ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ  να διακζςει τα παρακάτω και να 
προβεί ςτισ εξισ ενζργειεσ: 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΘΜΕΕΣ 
ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑ 
ΑΤΟΜΟ 

ΩΑΙΟ 
ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ/ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ 

3 103 7:00 – 15:00 ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ 

 

 ζνα (1) θμιφορτθγό / μινα για τθ μετακίνθςι του προςωπικοφ. 

 Τθν κακθμερινι παρακολοφκθςθ τθσ  ςτάκμθσ των υδάτων των ποταμϊν Κθφιςοφ και 
Μζλανα κακϊσ και των αποςτραγγιςτικϊν διωρφγων ςτο ςφνολο του Κωπαϊδικοφ Ρεδίου, 
τθν οργάνωςθ και  τθν υλοποίθςθ του αντιπλθμμυρικοφ ςχεδιαςμοφ (διαχείριςθ 
κυροφραγμάτων για τθν ομαλι διοχζτευςθ των υδάτων εκτόσ Κωπαϊδικοφ Ρεδίου) και  

 Πποτε αυτό απαιτείται, μθχανικό εκςκαφζα για τθ διάνοιξθ καναλιϊν προκειμζνου να 
αποφευχκοφν και να  αντιμετωπιςτοφν ζγκαιρα πλθμμυρικά φαινόμενα που τυχόν 
προκφψουν.  

 

 4. Από τθν 1-4-2024 πριν τθν  ζναρξθ τθσ κφριασ αρδευτικισ περιόδου, και μζχρι και 6-6-2024 ο ανάδοχοσ 
μεριμνά  με εντολι του Ρροϊςταμζνου του ΤΑΟΚ Αλιάρτου: 

 -  Για  το κλείςιμο των φραγμάτων του Κθφιςοφ ποταμοφ (φράγματα Ακοντίου, Υψθλάντθ, άχθ Αγ. 
Γεωργίου, Λόφθ, Μοφλκι, Γερμανικό), του ποταμοφ Μζλανα και τθσ Εςωτερικισ και Κεντρικισ 
Διϊρυγασ ςτο χρόνο και με τθ ςειρά που κα κακορίηεται με τθν ίδια εντολι προκειμζνου να 
εξαςφαλιςκοφν οι αναγκαίεσ ποςότθτεσ νεροφ για τθν άρδευςθ.  

 Για το κλείςιμο των φραγμάτων όπου απαιτθκεί να διακζςει γερανοφόρο όχθμα.  

 Για τθν τοποκζτθςθ των υφιςταμζνων φραγμάτων (μεταλλικά ι ξφλινα πλαίςια) ςτα 
ςθμεία που κα υποδειχκοφν .   

 Για τθν κακθμερινι παρακολοφκθςθ    τθσ ςτάκμθ των νερϊν ςτον Κθφιςό ποταμό και  
ςτα αρδευτικά κανάλια, μετά το κλείςιμο των φραγμάτων, για τθν αποφυγι 
υπερχειλίςεων των καναλιϊν και τθν αποφυγι πλθμμυρικϊν φαινομζνων  ςτισ 
παρακείμενεσ καλλιζργειεσ.  Σε περίπτωςθ επικίνδυνθσ ανόδου τθσ ςτάκμθσ του νεροφ, 
υποχρεοφται για τθν λιψθ των μζτρων που κα του υποδείξει θ ΔΑΟΚ (λειτουργία μικρϊν 
αντλιοςταςίων ι το άνοιγμα ςυγκεκριμζνων φραγμάτων για τθν ανακοφφιςθ των 
καναλιϊν κλπ) .  

 Με τθν ζναρξθ τθσ  αρδευτικισ περιόδου , ο ανάδοχοσ εκτόσ από  τθν ευκφνθ  
παρακολοφκθςθσ των καναλιϊν για τθ ςτάκμθ των νερϊν, ευκφνεται για τθν εκτίμθςθ 
των αποκεμάτων νεροφ του Κθφιςοφ ποταμοφ  και ενθμερϊνει κακθμερινά τον 
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθν/κισ Αλιάρτου με ςτόχο αφ’ 
ενόσ μεν τθν εξαςφάλιςθ αποκικευςθσ τθσ μζγιςτθσ ποςότθτασ νεροφ, αφϋ ετζρου δε τθν 
αποφυγι υπερχειλίςεων και πλθμμυρικϊν φαινομζνων. 

 Στθν ζναρξθ τθσ αρδευτικισ περιόδου χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά τα αποκζματα 
νεροφ που ζχουν εξαςφαλιςτεί από το κλείςιμο των φραγμάτων του Κθφιςοφ ποταμοφ, 
Μζλανα ποταμοφ, τθσ Κεντρικισ και τθσ Εςωτερικισ Διϊρυγασ.  
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     Για το ςκοπό αυτό ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζτει: 

 από 1-4-2024 ζωσ 30-4-2024 : 
ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΘΜΕΕΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΩΑΙΟ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ/ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ 

4 

4 

22 

22 

7:00 – 15:00 

17:00-20:00 

ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ 

ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ/ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΘ 

ΕΓΑΣΙΑ 

 

 Δφο (2) θμιφορτθγά   για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ. 
 

5.  Από 1-5-2024 ζωσ και 6-6-2024 ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ  να διακζτει: 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΘΜΕΕΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΩΑΙΟ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ/ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ 

5 26 7:00-15:00 ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ 

5 26   17:00 – 20:00 ΥΔΟΝΟΜΕΑΣ-ΑΡΟΓΕΥΜΑΤΙΝΘ 

ΕΓΑΣΙΑ 

 

 Δφο (2) θμιφορτθγά  4Χ4  για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ. 
 
 

6.  Για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν που περιγράφονται ςε ολόκλθρθ τθ διάρκεια του ζργου (από 7-
6-2023 ζωσ και 6-6-2024) όπωσ κλείςιμο και άνοιγμα των φραγμάτων, κακαριςμόσ των αρδευτικϊν- 
αποςτραγγιςτικϊν καναλιϊν κατά τθ διάρκεια τθσ αρδευτικισ και χειμερινισ περιόδου κακϊσ και όποτε 
απαιτείται, πρζπει να διακζτει μθχανικοφσ εκςκαφείσ  ζωσ 120Θp. Ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ εργαςίασ των 
μθχανθμάτων για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ είναι δφο χιλιάδεσ διακόςιεσ (2.200) ϊρεσ, οι οποίεσ κα 
πραγματοποιοφνται ζπειτα από εντολζσ του Ρροις/νου του ΤΑΟΚ Αλιάρτου, ςε όλθ τθ χρονικι διάρκεια 
του ζργου και ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ ανάγκεσ. 

7. Οι παραπάνω θμερομθνίεσ είναι ενδεικτικζσ και θ ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν μποροφν να 
μεταβάλλονται ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και τα αποκζματα του νεροφ. 

                                                          

ΥΛΙΚΑ - ΜΕΣΑ 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςι του τα απαραίτθτα υλικά και μζςα  για τισ ανάγκεσ τθσ 
άρδευςθσ και αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ. Ειδικότερα: 

1. αδρανζσ  υλικό (κροκάλα) για τθ δθμιουργία ράμπασ ςτα φράγματα, προκειμζνου να υπάρχει 
πρόςβαςθ για τον κακαριςμό τουσ. 
2. απλάνιςτθ ξυλεία (μαδζρια)  
3. Οικοδομικά υλικά για επιςκευι αρδευτικϊν καναλιϊν    





 

 Σελίδα 54 

4. υλικά για επιςκευι υπόγειων αγωγϊν ( ςωλινεσ, ZIPO κλπ) 
5. ςιδθροδοκοφσ,λαμαρίνεσ, για καταςκευι μικρϊν φραγμάτων 
6. ςυνεργαηόμενο μθχανουργό για τθν επιςκευι ι καταςκευι διάφορων μεταλλικϊν   καταςκευϊν ( 
κλειδιά , μεταλλικά φράγματα κλπ ). 
7. Ρετρζλαιο κίνθςθσ για τθ λειτουργία πετρελαιοκίνθτων αντλιϊν . 

  

Οι ποςότθτεσ των υλικϊν ,τα μζςα ι οι υπθρεςίεσ, που κα χρθςιμοποιθκοφν από τα παραπάνω  για τισ 
ανάγκεσ του ζργου, κα καταγράφονται και κα πιςτοποιοφνται   κάκε φορά, από τθν αρμόδια Επιτροπι . 

 

ΜΕΟΣ Γ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Χρθματοδότθςθ: Ανταποδοτικά-Αρδευτικά Τζλθ 

                                                 ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΡΑΝΘΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 

-Ο προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ προςωπικοφ ζγινε ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. 4241/127/30-1-19 ( ΦΕΚ 
173 Α) , θ οποία ορίηει ωσ νόμιμθ μικτι ωριαία αμοιβι  εργατϊν άνω των 25 ετϊν που αμείβονται με 
θμερομίςκιο τα 4,36€/ϊρα( ωρομίςκιο). 

ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ 

 

ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 

ΔΑΡΑΝΘ ΕΓΑΣΙΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7-6-23 ΕΩΣ 31-8-23 

8 ΑΤΟΜΑ Χ 86 ΘΜ. Χ 11 ΩΕΣ = 7.568       
7568 ΩΕΣ Χ 4,36€ =32.996,48 € 

 

1-9-23 ΕΩΣ 30-10-23 4 ΑΤΟΜΑ Χ 43 ΘΜ. Χ 11 ΩΕΣ = 1.892 1892 ΩΕΣ Χ 4,36€ =8.249,12 € 

1-11-23 ΕΩΣ 31-3-24 3 ΑΤΟΜΑ Χ 103 ΘΜ. Χ 8 ΩΕΣ = 2.472 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2472 ΩΕΣ Χ 4,36€ =10.777,92 € 

1-4-24 ΕΩΣ 30-4-24 4 ΑΤΟΜΑ Χ 22 ΘΜ. Χ 11 ΩΕΣ =  968 968 ΩΕΣ Χ 4,36€ = 4.220,48 € 

       1 -5-24 ΕΩΣ 6-6- 24 5 ΑΤΟΜΑ Χ 26 ΘΜ. Χ 11 ΩΕΣ =  1430 
1430 ΩΕΣ Χ 4,36€ =6.234,8 € 

 

ΔΩΑ : ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
ΡΑΣΧΑ- ΕΡΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 

          ΩΕΣ                           =               2200 

 

             2200 ΩΕΣ Χ 4,36 =9.592 € 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ           =                16.530 

 

 

      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ =72.070,8 € 

 

 

 Ο υπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ των μθχανικϊν εκςκαφζων ζωσ των 120 Hp ζγινε ςφμφωνα 
με τθν 1771/22-12-2020( Ρρακτικό 48) απόφαςθ τθσ Οικ/κισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ 
Ελλάδασ θ οποία κακορίηει  τθν  τιμι μίςκωςθσ  ςτα 50 €/ϊρα εργαςίασ. 

Για τθν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία θ δαπάνθ αυτι προκφπτει ωσ εξισ: 2200 ϊρεσ Χ 50€/ϊρα = 
110.000€ 

 Θ δαπάνθ του αυτοκινιτου( μίςκωςθ , ζξοδα κίνθςθσ και ςυντιρθςθσ) ορίηεται κατά μζςο 
όρο ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ ςε 750€ / μινα. 

Θ ςυνολικι δαπάνθ προκφπτει ωσ εξισ : 22 αυτ.Χ 750€ = 16.500€ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

«ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΡΑΙΔΙΚΟΥ ΡΕΔΙΟΥ 2023-2024» 

             

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΘΣ ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ (€) ΦΡΑ 24% (€) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΩΝ  
ΜΕ ΦΡΑ(€) 

ΔΑΡΑΝΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ     72.070,8   

ΔΑΡΑΝΘ ΜΘΧΑΝΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ     110.000,00   

ΔΑΡΑΝΘ ΘΜΙΦΟΤΘΓΩΝ 4Χ4    16.500,00   

ΔΑΡΑΝΘ ΥΛΙΚΩΝ- ΜΕΣΩΝ    30.000,00   

ΔΑΡΑΝΘ ΓΕΑΝΩΝ    4.000,00   

ΔΑΡΑΝΘ ΑΕΟΦΩΤΟΓΑΦΙΩΝ    10.000,00   

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΘΣ ΑΞΙΑΣ 
ΔΑΡΑΝΩΝ ΑΝΕΥ ΡΟΑΙΕΣΕΩΝ 

 242.570,8 58.217,0 300.787,8 

ΡΟΑΙΕΣΕΙΣ    15.000,00 3.600,0 18.600,0 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΘΣ ΑΞΙΑΣ 
ΔΑΡΑΝΩΝ ΜΕ ΡΟΑΙΕΣΕΙΣ 

257.570,80 61.817,00 319.387,8 

 

 

Θ αναφερόμενθ τιμι μορφϊκθκε μετά από ζρευνα που ζκανε θ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και 
Κτθνιατρικισ και θ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ –Οικονομικοφ Ρ.Ε Βοιωτίασ-Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ ςτισ 
τρζχουςεσ τιμζσ εμπορίου( καυςίμων, υλικϊν κλπ) οι οποίεσ λόγω των ανατιμιςεων είναι αυξθμζνεσ 
ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ αρδευτικι περίοδο  , τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και ιςτορικϊν ςτοιχείων 
οικονομικισ διαχείριςθσ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

«ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΡΑΙΔΙΚΟΥ ΡΕΔΙΟΥ 2022-2024» 

 

 

 ΡΕΙΟΔΟΣ  

7/6/2022- 
6/6/2023 

ΡΕΙΟΔΟΣ 
7/6/2023- 
6/6/2024 

ΡΕΙΟΔΟΣ 
7/6/2022- 
6/6/2024 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΘΣ ΑΞΙΑΣ 
ΔΑΡΑΝΩΝ ΑΝΕΥ 
ΡΟΑΙΕΣΕΩΝ(€) 

    242.405,12 242.570,8                                                                                      

484.975,92 
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ΦΡΑ  ΚΑΘΑΘΣ ΑΞΙΑΣ ΔΑΡΑΝΩΝ 
ΑΝΕΥ ΡΟΑΙΕΣΕΩΝ 24%(€) 

   58.177,23 58.217,0 116.394,23 

                                                                                                                                            
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΩΝ ΑΝΕΥ 
ΡΟΑΙΕΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑ(€) 

   300.582,35 300.787,8                              
601.370,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΡΟΑΙΕΣΕΙΣ(€)    15.000 15.000 30.000 

ΦΡΑ ΡΟΑΙΕΣΕΩΝ 24% (€)   3.600 3.600 7.200 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΘΣ 
ΡΟΑΙΕΣΕΩΝ  ΜΕ ΦΡΑ(€) 

  18.600 18.600 37.200 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΩΝ ΜΕ 
ΡΟΑΙΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΦΡΑ(€) 

 319.182.35 319.387,8 638.570,15 

 

 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ διαχείριςθσ τθσ άρδευςθσ και αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ του 
Κωπαϊδικοφ Ρεδίου για το διάςτθμα από 7-6-2022 ζωσ 6-6-2024  μορφϊκθκε μετά από ζρευνα που ζκανε 
θ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ και θ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ –Οικονομικοφ Ρ.Ε 
Βοιωτίασ-Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ ςτισ τρζχουςεσ τιμζσ εμπορίου( καυςίμων, υλικϊν κλπ) οι οποίεσ 
λόγω των ανατιμιςεων είναι αυξθμζνεσ ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ αρδευτικι περίοδο  , τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ και ιςτορικϊν ςτοιχείων οικονομικισ διαχείριςθσ των προθγοφμενων περιόδων. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων  

 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 Θ αρδευτικι περίοδοσ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Άρδευςθσ αρχίηει κατά κανόνα τθν 1θ Μαΐου  
και λιγει τθν 15θ  Σεπτεμβρίου του κάκε ζτουσ και ςε κάκε περίπτωςθ κακορίηεται κάκε χρόνο και 
τροποποιείται όταν οι ςυνκικεσ το επιβάλουν με αποφάςεισ  του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Ρ.Ε. 
Βοιωτίασ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, τα διακζςιμα αποκζματα 
νεροφ και τισ εκάςτοτε καλλιεργθτικζσ ανάγκεσ. 

 Κανονιςμόσ Άρδευςθσ  είναι ο Κανονιςμόσ που ζχει εγκρικεί με τθν υπ αρικμ. 129/15-07-2015 
απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου και κζτει το γενικό πλαίςιο, τουσ κανόνεσ, τα 
δικαιϊματα, τουσ περιοριςμοφσ,  τισ υποχρεϊςεισ  και τισ διαδικαςίεσ άρδευςθσ και αποτελεί 
ςτοιχείο τθσ παροφςθσ 

 Στισ περιπτϊςεισ που κα παρατθρθκεί αδυναμία του αρδευτικοφ δικτφου να ανταποκρικεί ςτθ 
ηιτθςθ του νεροφ άρδευςθσ (βλάβεσ ςτα ςθμεία υδρολθψίασ-αντλιοςτάςια-ταυτόχρονθ ηιτθςθ 
νεροφ από πολλοφσ παραγωγοφσ) τθν ευκφνθ για τθν προτεραιότθτα περιοχϊν άρδευςθσ ζχει  θ 
Αντιπεριφερειάρχθσ τθσ Ρ.Ε. Βοιωτίασ που αποφαςίηει μετά από γνϊμθ τθσ  ειδικισ επιτροπισ 
που κα   προβλζπεται ςτον Κανονιςμό άρδευςθσ.  

 Ο ανάδοχοσ εγκακίςταται ςτθν  περιοχι και αναλαμβάνει κακικοντα τθν 7θ  Ιουνίου 2022, ι εάν 
μζχρι τότε δεν ζχει υπογραφεί ςχετικι ςφμβαςθ με τον ανάδοχο, από τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ.  Οι υποχρεϊςεισ του ςχετικά με τθν διαχείριςθ τθσ άρδευςθσ και τθσ αντιπλθμμυρικισ 
προςταςίασ του Κωπαϊδικοφ Ρεδίου διαρκοφν μζχρι το τζλοσ τθσ ςυμβατικισ περιόδου ιτοι  τθν 
6θ Ιουνίου 2024. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζςει ςτθν διάκεςθ του ΤΑΟΚ Αλιάρτου πζντε (5) τουλάχιςτον 
θμζρεσ πριν από τθν ανάλθψθ των κακθκόντων τουσ, τα πρόςωπα που κα προςλάβει, 
προκειμζνου να γίνει ενθμζρωςθ και υποδείξεισ για τουσ τομείσ ευκφνθσ κακ’ ενόσ, τισ 
υποχρεϊςεισ, τα κακικοντα και τισ διαδικαςίεσ άρδευςθσ.  

 Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ και τισ δαπάνεσ αςφάλιςθσ του προςωπικοφ 
που κα χρθςιμοποιιςει ςφμφωνα με τθν εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία, με τισ πάςθσ 
φφςεωσ δαπάνεσ μετακίνθςθσ του προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει και κάκε άλλθ 
απαιτοφμενθ δαπάνθ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου που αναλαμβάνει. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να λαμβάνει τα αναγκαία και προβλεπόμενα ςτο νόμο μζτρα αςφαλείασ και να εποπτεφει τθν 
τιρθςι τουσ ευκυνόμενοσ για κάκε μορφισ ατφχθμα του προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει 
αλλά και τισ τυχόν ηθμίεσ που κα προκλθκοφν ςε τρίτουσ από το προςωπικό του.     

  Επιςθμαίνεται ότι θ παρακολοφκθςθ από τον ανάδοχο του δικτφου άρδευςθσ που αρχίηει από το 
αντλιοςτάςιο του Μόρνου ςτο Δίςτομο Βοιωτίασ μζχρι και τθ λίμνθ Υλίκθ ςυμπεριλαμβανομζνων 
και των Γεωτριςεων του όρουσ Ακοντίου (Καράμουςα), των γεωτριςεων ΕΚ7-ΕΚ12 περιοχισ 
Κάςτρου και των καναλιϊν ςε όλθ τθν Κωπαΐδα για τθν καλι λειτουργία και τθ ςτάκμθ των νερϊν 
και τθν εκτίμθςθ των αποκεμάτων νεροφ, κακϊσ επίςθσ και τθν αποφυγι υπερχειλίςεων των 
καναλιϊν και  τθν αποφυγι τθσ πρόκλθςθσ ηθμιϊν ςτισ παρακείμενεσ καλλιζργειεσ κα είναι 
κακθμερινι .  

 Ο ανάδοχοσ με το προςωπικό που κα  προςλάβει κζτει ςε λειτουργία ι διακόπτει τθ λειτουργία 
των αντλιοςταςίων , που του ζχουν ζγγραφα υποδειχτεί από τον Ρροϊςτάμενο του ΤΑΟΚ 
Αλιάρτου και παρακολουκεί  τθν καλι λειτουργία τουσ. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ βλαβϊν των 
εν λειτουργία αντλιοςταςίων  ι  παφςθσ λειτουργίασ αυτϊν, ενθμερϊνει άμεςα ζγγραφα τον 
Ρροϊςτάμενο του ΤΑΟΚ  Αλιάρτου για τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων.  Ειδικά ςτα 
αντλιοςτάςια  του Μόρνου (Δίςτομο) και τθσ Υλίκθσ (Ακραίφνιο) θ ζναρξθ και διακοπι τθσ 
λειτουργίασ τουσ κα γίνεται με αίτθμα και ςε ςυνεννόθςθ με τον  ανάδοχο άρδευςθσ, από το 
προςωπικό του αναδόχου ςυντιρθςθσ, που κα ζχει υποχρζωςθ 24ωρθσ παρουςίασ τεχνίτθ  ςτισ 
εγκαταςτάςεισ.   

 Ο ανάδοχοσ με το προςωπικό που κα ζχει προςλάβει ρυκμίηει τθν άρδευςθ με τθ διοχζτευςθ των 
νερϊν,  μζςω των κλειδιϊν κάκε τομζα, ςτα οποία μόνο αυτόσ ζχει τθν ευκφνθ και υποχρζωςθ  
επζμβαςθσ, παρακολουκεί ςε όλο το μικοσ τουσ τα αρδευτικά κανάλια για τθ διαπίςτωςθ τθσ 
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ςωςτισ τοποκζτθςθσ και λειτουργίασ των φραγμάτων  και τθ διαπίςτωςθ τυχόν βλαβϊν ςτο 
δίκτυο καναλιϊν άρδευςθσ και τυχόν αυκαίρετων ενεργειϊν από καλλιεργθτζσ με τθν 
τοποκζτθςθ πρόχειρων φραγμάτων, όπωσ ξφλα, επιχωματϊςεισ, εκβακφνςεισ  κλπ , ενθμερϊνει 
άμεςα τον Ρροϊςτάμενο του ΤΑΟΚ Αλιάρτου και προβαίνει άμεςα ςτθν αποκατάςταςθ κάκε  
αυκαίρετθσ επζμβαςθσ ςτο δίκτυο ι τισ παραβάςεισ οποιαςδιποτε από τισ παραπάνω 
απαγορεφςεισ κα  διαπιςτϊνει ι κα του υποδειχκεί, προβαίνει ςε εργαςίεσ κακαριςμοφ και 
διευκζτθςθσ των καναλιϊν άρδευςθσ όταν αυτό απαιτείται για τθν εφρυκμθ άρδευςθ των 
καλλιεργειϊν ι κα του υποδειχκεί από τουσ επόπτεσ άρδευςθσ . Γενικά εκτελεί λαμβάνει κάκε 
αναγκαίο μζτρο, εργαςία ι ενζργεια που απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ 
παροφςθσ.  

 Ο ανάδοχοσ με το προςωπικό που κα προςλάβει εποπτεφει τθν άρδευςθ από τουσ δικαιοφμενουσ 
αγρότεσ, μεριμνά για τθν δίκαιθ και αναλογικι χριςθ του νεροφ από τουσ δικαιοφχουσ αγρότεσ  
και λαμβάνει μζτρα για τθν δίκαιθ κατανομι του διακζςιμου νεροφ. Με τθν ζννοια δίκαιθ 
κατανομι του αρδευτικοφ νεροφ ςτουσ δικαιοφχουσ εννοείται  ότι οι δικαιοφχοι πρζπει να 
ποτίηουν ανεξάρτθτα τθσ κζςεωσ του αγροφ τουσ ςε ςχζςθ με τα κανάλια με τθν ςυχνότθτα και 
τθν διαδοχικότθτα που επιβάλλει κάκε καλλιζργεια, που ςθμαίνει  ότι πρζπει να εξαντλείται το 
δικαίωμα όλων ςε κάκε πότιςμα και όχι κάποιοι να ποτίηουν με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ενϊ άλλοι 
δεν ζχουν ποτίςει. Αποτελεί ευκφνθ του αναδόχου να επιβλζπει τθν διαδικαςία και να επιβάλει 
τθν δίκαιθ κατανομι του νεροφ, δίνοντασ  προτεραιότθτα άρδευςθσ ςτισ καλλιζργειεσ που 
δικαιοφνται , με  επεμβάςεισ ςτα κλειδιά που γίνονται μόνο από τα αρμόδια όργανα του 
αναδόχου και κάκε άλλο επιβαλλόμενο τρόπο, αναφζροντεσ τουσ παραβάτεσ ςτον Ρροϊςτάμενο 
του ΤΑΟΚ  Αλιάρτου  .  

  Για το ςκοπό αυτό  θ ενδεικτικι ςυχνότθτα άρδευςθσ, οποία εξαρτάται από τα αποκζματα νεροφ 
ςτουσ ταμιευτιρεσ, για κάκε καλλιζργεια ορίηεται ωσ εξισ: Για το βαμβάκι και το καλαμπόκι 15-18 
θμζρεσ, για τθ ντομάτα 10-12 θμζρεσ, για τθ μθδικι 15 θμζρεσ και τα κθπευτικά 10 θμζρεσ.    

 Ο  ανάδοχοσ φςτερα από εκτίμθςθ των αποκεμάτων του αρδευτικοφ νεροφ ςτουσ ταμιευτιρεσ 
(Κθφιςόσ, Μζλανασ, Εςωτερικι, Κεντρικι Διϊρυγα) και μετά από ζγγραφθ εντολι του 
Ρροϊςταμζνου του ΤΑΟΚ Αλιάρτου προσ αυτόν και τον ανάδοχο ςυντιρθςθσ των αντλιοςταςίων 
προβαίνει ςτθν ζναρξθ  λειτουργίασ του αντλιοςταςίου τθσ Υλίκθσ και τθν άντλθςθ νερϊν προσ 
τθν εςωτερικι διϊρυγα τθσ Κωπαΐδασ, τον Μζλανα ποταμό και τθν  διϊρυγα προσ το  Κάςτρο 
(εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ του  θ 15θ Ιουνίου, θ οποία εξαρτάται πάντα από τα 
διακζςιμα αποκζματα νεροφ και τισ επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ)   

 Με ζγγραφθ εντολι του Ρροϊςταμζνου του ΤΑΟΚ  Αλιάρτου και ςε ςυνεργαςία πάντα με τον 
ανάδοχο ςυντιρθςθσ των αντλιοςταςίων, όπου αυτι απαιτείται  ο  ανάδοχοσ κζτει ι διακόπτει τθ 
λειτουργία ςε αντλιοςτάςια για τθ μεταφορά ποςοτιτων αρδεφςιμου νεροφ ςτον Κθφιςό ποταμό 
ι προσ άλλα ςθμεία του ευρφτερου Κωπαϊδικοφ πεδίου .   

 Μετά από εντολι του ΤΑΟΚ Αλιάρτου προσ τουσ αναδόχουσ άρδευςθσ και ςυντιρθςθσ  τίκεται ςε 
λειτουργία το αντλιοςτάςιο του Μόρνου και το αρδεφςιμο νερό με κλειςτοφσ αγωγοφσ 
κατευκφνεται για τθν άρδευςθ αγρϊν τθσ περιοχισ Ορχομενοφ , Καρυάσ και Αγ. Δθμθτρίου 
(εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ του είναι θ 15θ Ιουνίου θ οποία εξαρτάται πάντα 
από τα διακζςιμα αποκζματα νεροφ και τισ επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ ).   

 Σε όλθ τθν αρδευτικι περίοδο και με προγραμματιςμό του ΤΑΟΚ Αλιάρτου ο ανάδοχοσ προβαίνει 
κακθμερινά ςτον ζλεγχο τθσ  καλισ λειτουργίασ όλων των αντλιοςταςίων που περιγράφονται ςτθ 
ςυνθμμζνθ κατάςταςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςτθ ρφκμιςθ (άνοιγμα , κλείςιμο) όλων 
των κυροφραγμάτων του Κθφιςοφ ποταμοφ , του Μζλανα ποταμοφ , τθσ Εςωτερικισ και 
Κεντρικισ διϊρυγασ μαηί με τα εκατοντάδεσ μικρά και μεγάλα κλειδιά των διωρφγων για τθν 
εκτροπι ι τθν ανάςχεςθ τθσ ροισ του αρδευτικοφ νεροφ .       

 Ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τον Ρροϊςτάμενο του ΤΑΟΚ Αλιάρτου  καταρτίηουν κακθμερινά, 
ςυνυπογράφουν  και παραδίδουν κάκε Δευτζρα ςτο Τμιμα Αγροτικισ Οικονομίασ Αλιάρτου: 

- (α)  Θμεριςιο Δελτίο Λειτουργίασ Αντλιοςταςίων και  
- (β)  Θμεριςιο  Εργαςιϊν, με περιεχόμενο και ςτοιχεία όπωσ τα ςυνθμμζνα ςτθν παροφςα 

υποδείγματα .  
- Τα Δελτία εργαςιϊν και λειτουργίασ των αντλιοςταςίων από 1-9 ζωσ 31-5 κάκε ζτουσ κα είναι 

εβδομαδιαία. 
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 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ ςε δφο(2) θμερομθνίεσ που κα  κακοριςτοφν  από το ΤΑΟΚ 
Αλιάρτου, να εξαςφαλίςει με δικι του μζριμνα και δαπάνεσ και υποβάλλει εγγράφωσ  ςτθν ΤΑΟΚ 
Αλιάρτου  δορυφορικζσ αεροφωτογραφίεσ τθσ περιοχισ άρδευςθσ με τθν αντίςτοιχθ 
φωτοερμθνεία τουσ,  και να προςδιοριςτοφν οι περιοχζσ που τυχόν ζχουν υποςτεί ηθμιζσ από 
πλθμμφρεσ ι ςτισ οποίεσ ζχει παρατθρθκεί αδυναμία του αρδευτικοφ δικτφου να ανταποκρικεί 
ςτθ ηιτθςθ του νεροφ. 

 Επίςθσ ζχει τθν υποχρζωςθ να προςδιορίςει το είδοσ των καλλιεργειϊν και τουσ καλλιεργθτζσ ςτα 
αδιλωτα αγροτεμάχια ςτο ςφςτθμα τθσ Ενιαίασ Διλωςθσ Καλλιζργειασ του ΟΡΕΚΕΡΕ, τα οποία 
κα του παραδοκοφν από τθ ΔΑΟΚ  Ρ.Ε Βοιωτίασ, με τθ χριςθ  των παραπάνω δορυφορικϊν 
αεροφωτογραφιϊν . 

 Επίςθσ  ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει μζχρι τζλουσ Οκτωβρίου κάκε ζτουσ ςτο  ΤΑΟΚ 
Αλιάρτου πλιρθ αναφορά για  τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ άρδευςθσ, τα προβλιματα και τισ 
δυςλειτουργίεσ που διαπίςτωςε, τισ παραβάςεισ των κανόνων και του Κανονιςμοφ άρδευςθσ που 
διαπίςτωςε και τουσ υπαίτιουσ των παραβάςεων αυτϊν  και κάκε άλλθ παρατιρθςθ, υπόδειξθ ι 
πρόταςθ που κρίνει για τθν βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ και τθν αποτελεςματικότερθ εκμετάλλευςθ 
των αρδευτικϊν υδάτων..  

 Τυχόν ςοβαρά προβλιματα εκτόσ των παραπάνω αναφερόμενων που κα προκφπτουν κατά τθν 
αρδευτικι περίοδο κα επιλφνονται με αποφάςεισ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ μετά από ειςιγθςθ τθσ 
Δ.Α.Ο.& Κ. τθσ Ρ.Ε. Βοιωτίασ και γνϊμθ τθσ ανωτζρω Επιτροπισ 

 Θ πιςτοποίθςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ των εργαςιϊν , τθσ διαδικαςίασ άρδευςθσ του Κωπαιδικοφ 
Ρεδίου κακϊσ και των εργαςιϊν τθσ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ αυτοφ,  κα γίνει από τθν 
αρμόδια Επιτροπι 
 
 

 
ΑΡΑΓΟΕΥΣΕΙΣ 
 

Εκτόσ από τισ απαγορεφςεισ που αναφζρονται ςτον Κανονιςμό Άρδευςθσ, επιςθμαίνονται ειδικά τα 
εξισ: 

1. Το άνοιγμα ι κλείςιμο φραγμάτων  γίνεται πάντα με τθν εντολι του ΤΑΟΚ  Αλιάρτου και μόνο από 
τα εντεταλμζνα όργανα. Απαγορεφεται αυςτθρά το άνοιγμα ι κλείςιμο φραγμάτων του 
αρδευτικοφ δικτφου από οποιονδιποτε χωρίσ εντολι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ.  

2. Απαγορεφεται αυςτθρά το άνοιγμα, κλείςιμο και κάκε επζμβαςθ ςτα κλειδιά από τουσ αγρότεσ. 
Το άνοιγμα και το κλείςιμο των κλειδιϊν με ςκοπό τθν κατανομι του νεροφ άρδευςθσ ςτισ 
δευτερεφουςεσ και τριτεφουςεσ διϊρυγεσ, γίνεται από τα αρμόδια όργανα (υδρονομείσ κλπ), ςτα 
πλαίςια του ελζγχου και τθσ ρφκμιςθσ τθσ άρδευςθσ με πνεφμα αναλογικότθτασ και δικαιοςφνθσ.   

3. Απαγορεφεται οποιαδιποτε επζμβαςθ και ειδικά θ τοποκζτθςθ από αγρότεσ - παραγωγοφσ 
πρόχειρων φραγμάτων (επιχωματϊςεισ , ξφλα κλπ) ςτα αρδευτικά κανάλια για τθν παρακϊλυςθ ι 
τθν εκτροπι ροισ του νεροφ άρδευςθσ . Απαγορεφεται επίςθσ θ εκςκαφι των καναλιϊν για τθν 
δθμιουργία  τοπικϊν αποκθκϊν νεροφ. 

4. Απαγορεφεται ςε οποιονδιποτε θ είςοδοσ ςτα αντλιοςτάςια εκτόσ από τον ανάδοχο ςυντιρθςθσ  
ι εντεταλμζνο υπάλλθλό του για τα ςυγκεκριμζνα αντλιοςτάςια, τουσ τεχνικοφσ ςυντιρθςθσ ι 
άλλα εξουςιοδοτθμζνα όργανα  που λειτουργοφ για λογαριαςμό τθσ Ρ. Ε. Βοιωτίασ  

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ IΙΙ –  Υποδείγματα θμεριςιων δελτίων εργαςιϊν 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ Ρ. Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΜΘΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΙΑΤΟΥ 

 
              Αλίαρτοσ,    /   /202 
 

 

   ΘΜΕΘΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΘΝ    …./…./202 
  
 

 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 
ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ – 

ΕΝΕΓΕΙΕΣ 

 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

 
Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    
ΤΑΟΚ ΑΛΙΑΤΟΥ                                        ΟΙ ΕΡΟΡΤΕΣ                                                                 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ Ρ. Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΜΘΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΙΑΤΟΥ 

 

              Αλίαρτοσ,    /   /202 
 

 

ΘΜΕΘΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΔΕΥΣΘΣ ΤΟΥ ΚΩΡΑΙΔΙΚΟΥ ΡΕΔΙΟΥ ΤΘΝ …./…./202... 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ 
ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ  

    

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

 

  ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
 
Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                            ΟΙ ΕΡΟΡΤΕΣ                                                         Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 Τ.Α.Ο.Κ. ΑΛΙΑΤΟΥ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

 

 Θ παροφςα προςφορά αφορά τον διαγωνιςμό, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΕΝΟΤΘΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ  τθσ 

Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ (Αρικ. Διακιρυξθσ: ………………..…………..) με τίτλο: 

«ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΡΑΙΔΙΚΟΥ ΡΕΔΙΟΥ για 

δφο (2) ζτθ, 2022-2024» 

 Θ προςφορά ιςχφει για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. 

«ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΡΑΙΔΙΚΟΥ ΡΕΔΙΟΥ» 

ΔΑΡΑΝΕΣ ΕΥΩ 

 

ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ  

ΔΑΡΑΝΘ ΣΚΑΡΤΙΚΟΥ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ  

ΔΑΡΑΝΕΣ ΘΜΙΦΟΤΘΓΩΝ 4Χ4  

ΔΑΡΑΝΕΣ ΥΛΙΚΩΝ- ΜΕΣΩΝ  

ΔΑΡΑΝΘ ΓΕΑΝΩΝ  

ΔΑΡΑΝΘ ΑΕΟΦΩΤΟΓΑΦΙΩΝ  

  ΚΑΘΑΘ ΑΞΙΑ  

     Φ.Ρ.Α.    24%     

                         ΣΥΝΟΛΟ         

 

Λιβαδειά, ………/……./ ……… 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

(ςφραγίδα & υπογραφι) 

  

ΕΡΩΝΥΜΙΑ :  

ΑΦΜ :  

Δ.Ο.Υ. :  

Δ/ΝΣΘ - Τ.Κ. :  

ΤΘΛΕΦΩΝΟ  :  
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

 
Ο προςφζρων οφείλει, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτο 
Ραράρτθμα Ι,  
 

1 κυριότερεσ ςυμβάςεισ παροχισ 
υπθρεςιϊν που ζχουν εκτελζςει κατά τθ 
διάρκεια τθσ  τελευταίασ τριετίασ  ι  να 
ζχουν εκτελζςει ςυμβάςεισ παροχισ 
υπθρεςιϊν ςυναφϊν ι  του 
ςυγκεκριμζνου τφπου. 

ζτοσ: *……+  

Κυριότερεσ Συμβάςεισ 
……………………………………………………….. 

ζτοσ: *……+  

Κυριότερεσ Συμβάςεισ 
……………………………………………………….. 

 

ζτοσ: *……+ 

Κυριότερεσ Συμβάςεισ 
……………………………………………………….. 

 

2 απαιτοφμενοσ τεχνικόσ εξοπλιςμόσ ΝΑΙ              ΟΧΙ 

  

α) θμιφορτθγά 

β) τςάπα 

γ) γερανό 

δ) μθχανικόσ εκςκαφζασ 

Εάν ΝΑΙ αναφζρεται τφπο, ιπποδφναμθ, αρικμό 
κυκλοφορίασ 

 

3 Απαιτοφμενο Ρροςωπικό : 

 

Υπεφκυνοσ ζργου 

 

Α) Υδρονομείσ 

 

Β)Χειριςτζσ μθχανθμάτων ζργου 

 

Γ) Οδθγοί 

 

Δ) Φφλακεσ 

 

 

Εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ με 
ανάλογο πτυχίο 

 

Αποδεικτικό εμπειρίασ 

 

Αντίςτοιχο δίπλωμα 

 

Αντίςτοιχο δίπλωμα 

 

Αντίςτοιχο δίπλωμα 

4 Δομικά υλικά (αδρανζσ υλικά, ξυλεία, 
ςωλινεσ, οικοδομικά υλικά κ.λ.π.) να 
είναι ςφμφωνα  με το ΡΑΑΤΘΜΑ Ι  

 

5  Διάκεςθ εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ και 
προςωπικοφ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

 
Α. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 
 

Ονομαςία Τράπεηασ……………………………….. 
Κατάςτθμα………………………………………… 
Δ/νςθ: (οδόσ - αρικμόσ, Σ.Κ.) 
                                                                                 
 
                                                                                                                          Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………… 
 
Ρροσ : ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ /ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 , ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α………. ΕΥΩ………………………….. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των 
(ολογράφωσ & αρικμθτικϊσ) …………………………….………………………… ΕΥΩ (…………….. €), υπζρ τ… 
………………………………………………………………...... με ΑΦΜ…………………………….., ΔΟΥ……………………….., Ταχ.Δ/νςθ 
………………………… ……………….………….……., για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ με Αρικμό……….…/20… 
διακιρυξθσ για τθν «………………………………………………………………………………………………………….» και το οποίο 
ποςό καλφπτει το 4% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ. 
- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθν διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθν διλωςι ςασ, ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ ςασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε( 5 ) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
- Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν …………...., οπότε γίνεται 
αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 
- Βεβαιοφνται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν τράπεηά μασ. 
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Β. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 
Ονομαςία Τράπεηασ__________________ 
 
Κατάςτθμα____________________ 
 
(Δ/νςθ οδόσ - αρικμόσ ΤΚ FΑΧ)                                                           Θμερομθνία ζκδοςθσ_______________ 
 
Ρροσ: ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ /ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 , ΛΙΒΑΔΕΙΑ  
 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α.________ ΕΥΩ_______ 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των  
ΕΥΩ___________ υπζρ τθσ εταιρείασ _________________________________________________Δ/νςθ 
___________________________ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ Ρ.Ε. Βοιωτίασ 
 «……………………………………………………………………………………………………………..…» ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 
…………………………../20….. Διακιρυξι ςασ. 

 Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 

υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

 Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθν διλωςι ςασ, ολικι ι 

μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

 Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ 

με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

 Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ________________ 

 Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
 
 
 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ 
αναφζρεται ςχετικά ςτθ Διακιρυξθ. 
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ΡΑAΤΘΜΑ VΙΙ – Ενθμζρωςθ για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων  

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο 
που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ 
τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ 
Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ 
των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ 
του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 
περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ 
φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν 
κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 
Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί 
να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 
απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι 
ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε 
και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VΙΙI – ΕΕΕΣ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)- [ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ] 

*Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Η ςχετικι 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΗΔΗ «www.promitheus.gov.gr». Σο 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ 
eΕΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ+. 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα . Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 
Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτο Μζροσ Ι ανακτϊνται 
αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τθ 
ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Ραρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 
 
Ρροςωρινόσ αρικμόσ  
προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: αρικμόσ  
*+, θμερομθνία *+, ςελίδα *+ 2021-170369/8-12-2021 
Αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ:  
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 
Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ  
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα  
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα  
είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ.  
παραπομπι ςε δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο) 
 
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό  
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/ *ΑΔΑΜ Ρροκιρυξθσ ………………………ςτο ΚΘΜΔΘΣ+) 
Στθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρακαλείςτε να παράςχετε άλλεσ πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 2 
Ταυτότθτα του αγοραςτι 
Επίςθμθ ονομαςία: 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ  
ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει: 997947718 
Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον  
υπάρχει): www.pste.gr 
Ρόλθ: ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
Οδόσ και αρικμόσ: ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 
Ταχ. κωδ.: 32131 
Αρμόδιοσ επικοινωνίασ: Ρζτροσ Καλλιϊρασ και Αντϊνθσ Μιτςθσ 
Τθλζφωνο: 2261350273 2268022205 
φαξ: 
Θλ. ταχ/μείο: pkallioras@viotia.pste.gov.gr 
Χϊρα: GR 
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τίτλοσ: 
«ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΡΑΪΔΙΚΟΥ ΡΕΔΙΟΥ» για δφο (2) ζτθ  
2022-2024 
Σφντομθ περιγραφι: 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Διαχείριςθ τθσ Άρδευςθσ 200.000 ςτρεμμάτων περίπου, του 
Κωπαϊδικοφ Ρεδίου, (λειτουργία του αρδευτικοφ δικτφου για όλθ τθν αρδευτικι περίοδο και κάκε είδουσ 
ενζργεια που ςχετίηεται με τθν άρδευςθ, ςτθ ρφκμιςθ (άνοιγμα, κλείςιμο) όλων των κυροφραγμάτων του 
Κθφιςοφ ποταμοφ, του Μζλανα ποταμοφ, τθσ Εςωτερικισ και Κεντρικισ διϊρυγασ μαηί με τα εκατοντάδεσ  
μικρά και μεγάλα κλειδιά των διωρφγων για τθν εκτροπι ι τθν ανάςχεςθ τθσ ροισ του αρδευτικοφ νεροφ), 
και τθν αντιπλθμμυρικι προςταςία. 
Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου  
που αποδίδεται ςτον φάκελο  
από τθν ανακζτουςα αρχι ι  
τον ανακζτοντα φορζα (εάν  
υπάρχει): 
Μζροσ ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Επωνυμία: 
Οδόσ και αρικμόσ: 
Ταχ. κωδ.: 
Ρόλθ: 
Χϊρα: 
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 
Θλ. ταχ/μείο: 
Τθλζφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει 
Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 
 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 3 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; 
Ναι / Πχι 
Ο ΟΦ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι  
μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 
% 
Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ  
ανικουν οι ενδιαφερόμενοι εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Σφςτθμα (Ρρο)Επιλογισ 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο  
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει  
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εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ+; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον  
ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
- 
Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται  
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
- 
Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ  
πιςτοποίθςθ και κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 
- 
Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια  
επιλογισ; 
Ναι / Πχι 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ  
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 4 
 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ  
πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει  
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι  
ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε  
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται  
δωρεάν; 
Ναι / Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
O ΟΦ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ από κοινοφ με  
άλλουσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ (ςυντονιςτισ,  
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα...): 
- 
Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από  
κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ: 
- 
Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Τμιματα που ςυμμετάςχει ο ΟΦ 
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Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ  
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 
Απάντθςθ: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 5 
Απάντθςθ: 
- 
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 
Πνομα: 
Επϊνυμο: 
Θμερομθνία γζννθςθσ: 
Τόποσ γζννθςθσ: 
Οδόσ και αρικμόσ: 
Ταχ. κωδ.: 
Ρόλθ: 
Χϊρα: 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχ/μείο: 
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 
Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
Βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να  
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν)  
κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Πνομα τθσ οντότθτασ 
- 
Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 
- 
Τφποσ ταυτότθτασ 
- 
Κωδικοί CPV 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται  
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 6 
Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ 
Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε  
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Πνομα τθσ οντότθτασ 
- 
Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 
- 
Τφποσ ταυτότθτασ 
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- 
Κωδικοί CPV 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν  
εφαρμογι των λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: 
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό 
κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 7 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια  
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Διαφκορά 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό 
κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
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Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια  
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που  
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου  
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 8 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Απάτθ 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό 
κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 9 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
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- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ Ζχει ο ίδιοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό 
καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό 
πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ 
περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ  
τρομοκρατίασ 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 10Ζχει ο ίδιοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό 
καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό 
πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ 
περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια  
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που  
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου  
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αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 
Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό 
κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 
Λόγοσ(-οι) 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 11 
Λόγοσ(-οι) 
- 
Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
- 
Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια  
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που  
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου  
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
Καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 
Καταβολι φόρων 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, τόςο ςτθ χϊρα 
ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα 
φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 
- 
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Ενεχόμενο ποςό 
Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
Ναι / Πχι 
Διευκρινίςτε: 
- 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 12Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ; 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
Ναι / Πχι 
.. 
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται  
απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον 
αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ 
όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα 
εγκατάςταςθσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποςό 
Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
Ναι / Πχι 
Διευκρινίςτε: 
- 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε  
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 13 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε  
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ  
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,  
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε  
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ; 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
Ναι / Πχι 
.. 
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται  
απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
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- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι  
επαγγελματικό παράπτωμα 
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 
Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίουΟ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν 
γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ δικαίου; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που  
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου  
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 14 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ  
του κοινωνικοφ δικαίου; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 





 

 Σελίδα 78 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του εργατικοφ δικαίου; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 15 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ρτϊχευςθ 
Ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 
περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 
παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 
Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 16 Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, 
ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να 
παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί 
υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 
περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 
παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ Βρίςκεται ο 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 17 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 
περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 
παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 
Tελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το  
δικαςτιριο; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
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Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 
περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 
παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 
Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα; 
Απάντθςθ: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 18 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 
περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 
παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
 
Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που  
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου  
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
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Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ Ζχει ςυνάψει ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 19 
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με  
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που  
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου  
αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ  
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ  
ςφμβαςθσ 
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ  
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν  
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Απάντθςθ: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 20 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
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Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 
Ζχει υποςτεί ο οικονομικόσ φορζασ πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι 
αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω προθγοφμενθ ςφμβαςθ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ δικαιολογθτικϊν,  
απόκτθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 
Ο οικονομικόσ φορζασ επιβεβαιϊνει ότι: α) ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 21 Ο οικονομικόσ φορζασ 
επιβεβαιϊνει ότι: α) ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, β) ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) δεν ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, 
και δ) ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ  
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Α: Καταλλθλότθτα 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά  
κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον  
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ  
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 
/γνωςτοποίθςθ. 
Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 
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Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 
κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι 
οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ 
απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό. 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 22 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά εμπορικά μθτρϊα που  
τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο  
παράρτθμα XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα  
κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που  
κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό. 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: Απαιτείται ζγκριςθ 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ για να μπορεί o οικονομικόσ φορζασ να παράςχει τισ  
ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: Απαιτείται ιδιότθτα μζλουσ 
Χρειάηεται να είναι ο οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 23 Χρειάηεται να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μπορεί να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ 
ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του; 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουνε 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 
/γνωςτοποίθςθ. 
(“Ολικόσ”) Ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
Ο (“ολικόσ”) ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που 
απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ /γνωςτοποίθςθσ ι των εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ είναι ο  
εξισ: 
Θμερομθνία Ζναρξθσ - Θμερομθνία Λιξθσ 
.. - .. 
Ροςό 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 24Ο οικονομικόσ φορζασ 
πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ  
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ. 
Για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: παροχι υπθρεςιϊν είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί 
Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: Κατά τθ 
ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ 
παραλιπτεσ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 
πείρασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
Ρεριγραφι 
- 
Ροςό 
Θμερομθνία Ζναρξθσ - Θμερομθνία Λιξθσ 
.. - .. 
Αποδζκτεσ 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
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- 
Τεχνικό προςωπικό ι τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ 
υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ. Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 
που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ 
ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται 
χωριςτά ζντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 
Ραρακαλϊ περιγράψτε 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 25 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Τεχνικόσ εξοπλιςμόσ και μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 
Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και  
λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ: 
Ραρακαλϊ περιγράψτε 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικόσ εξοπλιςμόσ 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα ακόλουκα μθχανιματα,  
εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 
Ραρακαλϊ περιγράψτε 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ροςοςτό υπεργολαβίασ 
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, ενδεχομζνωσ, να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό  
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 26 
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, ενδεχομζνωσ, να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ το 
ακόλουκο μζροσ (δθλαδι ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ.  
Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω 
μζρουσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΕΕΕΣ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ II, 
ενότθτα Γ ανωτζρω. 
Ρροςδιορίςτε 
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- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 27 
Λιξθ 
Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται 
από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν 
εγγράφων,εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι  
προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ προμικειασ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ. Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, 
ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ 
καινοτομίασ μόνον: 
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των (προ)επιλεγμζνων υποψθφίων 
Ρλθροί τα εφαρμοςτζα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι τουσ κανόνεσ,  
ϊςτε να περιορίηεται ο αρικμόσ των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: Σε περίπτωςθ  
που απαιτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι άλλεσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, να  
αναφζρετε για κάκε ζνα αν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 
Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
Ναι / Πχι 
Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 
Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
  





 

 Σελίδα 87 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙX – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 

                                     

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ   Λιβαδειά,……./……../……..    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                    

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΕΝΟΤΘΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ     

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ   

     

 

Σ Υ Μ Β Α Σ H   ΑΙΘΜ____/202…., ποςοφ……….. 
ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΛΘΜΜΥΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΚΩΡΑΪΔΙΚΟΥ ΡΕΔΙΟΥ  ……………… 
 

Στθ Λιβαδειά ςιμερα τθν  …………………………………..οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

1. Θ  Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ - Ρεριφερειακι Ενότθτα Βοιωτίασ με ΑΦΜ 997947718, ΔΟΥ Λαμίασ, 
που  εκπροςωπείται από τον  ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΘ ΦΑΝΘ Χ. ΣΡΑΝΟ (αρικ. πρωτ. 192670/608/28-8-2019 
πρακτικό ορκωμοςίασ),που κα καλείται εφεξισ θ «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ» 

 
2.Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά 
πρόςωπα) από τον ......................................... (ςτο εξισ ο «Ανάδοχοσ»)   
 
Ζχοντασ υπόψιν: 

1. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ 
Ρεριφερειακι Ενότθτα Βοιωτίασ- Ρεριφζρειασ Στ. Ελλάδοσ για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ 
υπθρεςίασ. 

2. Τθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ 
διαδικαςίασ (ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. πρωτ. …………… 
ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία 
κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…...3. Τθν από …..…υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου περί μθ οψιγενϊν 
μεταβολϊν, κατά τθν ζννοια τθσ περ. (2) τθσ παρ. 3 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016.  

4. Τθν αρικ…………………………. (ΑΔΑ: …………….) απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θεςςαλίασ – Στ. Ελλάδοσ με τθν οποία ελζγχκθκε ωσ προσ τθ νομιμότθτά τθσ και 

5.Τθν αρικ. ……./….. Ρράξθ του  Ελεγκτικοφ Συνεδρίου 

6. Τθν με αρικ. πρωτ. 262371_6911/23-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ8Ο7ΛΘ-5ΓΘ) Απόφαςθ Ρολυετοφσ Ζγκριςθσ. 
7. Τθν με αρικ. πρωτ. 263022_6926/23-11-2021 Βεβαίωςθ Διάκεςθσ Ρίςτωςθσ. 
 

 

8. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
ν.4412/2016: 
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-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα τθσ 

-θ προςφορά του Αναδόχου 

9. Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

α) υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ, για τθν καλι 
εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ 

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 

 
Άρκρο 1 

Αντικείμενο 
 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ διαχείριςθ άρδευςθσ και θ αντιπλθμμυρικι προςταςία του 
Κωπαϊδικοφ Ρεδίου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ και 
των ΡΑΑΤΘΜΑΤΩΝ. 
Θ παροχι υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 
 

 
ΑΘΟ 2 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ – Ρεριφερειακι 
Ενότθτα Βοιωτίασ.   

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 5429 ςχετικι 
πίςτωςθ ποςοφ …………………………………..€  των οικονομικϊν ετϊν 2022-2024.   

 
 Άρκρο 3 

Διάρκεια ςφμβαςθσ  
 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αυτισ ορίηεται και ςυνομολογείται για το χρονικό διάςτθμα  από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι από ……/……/2022 μζχρι και …/……/2024. Σε περίπτωςθ τθσ προϊρου λφςεωσ τθσ 
ςυμβάςεωσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιοφται κανζνα ποςό αποηθμιϊςεωσ και παραιτείται από κάκε ςχετικι 
αξίωςθ αποηθμιϊςεωσ ανεπιφφλακτα. 
Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 
 
 

Άρκρο 4 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου- Απαγορεφςεισ 

 
Α. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 
4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
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εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ (και  του ν. 
4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
 
4.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Νόμο και με τθν παροφςα, ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τα λοιπά 
Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ ́ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ. 
 
Β.  

 Θ αρδευτικι περίοδοσ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Άρδευςθσ αρχίηει κατά κανόνα τθν 1θ Μαΐου  
και λιγει τθν 15θ  Σεπτεμβρίου του κάκε ζτουσ και ςε κάκε περίπτωςθ κακορίηεται κάκε χρόνο και 
τροποποιείται όταν οι ςυνκικεσ το επιβάλουν με αποφάςεισ  του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Ρ.Ε. 
Βοιωτίασ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, τα διακζςιμα αποκζματα 
νεροφ και τισ εκάςτοτε καλλιεργθτικζσ ανάγκεσ. 

 Κανονιςμόσ Άρδευςθσ  είναι ο Κανονιςμόσ που ζχει εγκρικεί με τθν υπ αρικμ. 129/15-07-2015 
απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου και κζτει το γενικό πλαίςιο, τουσ κανόνεσ, τα 
δικαιϊματα, τουσ περιοριςμοφσ,  τισ υποχρεϊςεισ  και τισ διαδικαςίεσ άρδευςθσ και αποτελεί 
ςτοιχείο τθσ παροφςθσ 

 Στισ περιπτϊςεισ που κα παρατθρθκεί αδυναμία του αρδευτικοφ δικτφου να ανταποκρικεί ςτθ 
ηιτθςθ του νεροφ άρδευςθσ (βλάβεσ ςτα ςθμεία υδρολθψίασ-αντλιοςτάςια-ταυτόχρονθ ηιτθςθ 
νεροφ από πολλοφσ παραγωγοφσ) τθν ευκφνθ για τθν προτεραιότθτα περιοχϊν άρδευςθσ ζχει  θ 
Αντιπεριφερειάρχθσ τθσ Ρ.Ε. Βοιωτίασ που αποφαςίηει μετά από γνϊμθ τθσ  ειδικισ επιτροπισ 
που κα   προβλζπεται ςτον Κανονιςμό άρδευςθσ.  

 Ο ανάδοχοσ εγκακίςταται ςτθν  περιοχι και αναλαμβάνει κακικοντα τθν 7θ  Ιουνίου 2022, ι εάν 
μζχρι τότε δεν ζχει υπογραφεί ςχετικι ςφμβαςθ με τον ανάδοχο, από τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ.  Οι υποχρεϊςεισ του ςχετικά με τθν διαχείριςθ τθσ άρδευςθσ και τθσ αντιπλθμμυρικισ 
προςταςίασ του Κωπαϊδικοφ Ρεδίου διαρκοφν μζχρι το τζλοσ τθσ ςυμβατικισ περιόδου ιτοι  τθν 
6θ Ιουνίου 2024. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζςει ςτθν διάκεςθ του ΤΑΟΚ Αλιάρτου πζντε (5) τουλάχιςτον 
θμζρεσ πριν από τθν ανάλθψθ των κακθκόντων τουσ, τα πρόςωπα που κα προςλάβει, 
προκειμζνου να γίνει ενθμζρωςθ και υποδείξεισ για τουσ τομείσ ευκφνθσ κακ’ ενόσ, τισ 
υποχρεϊςεισ, τα κακικοντα και τισ διαδικαςίεσ άρδευςθσ.  

 Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ και τισ δαπάνεσ αςφάλιςθσ του προςωπικοφ 
που κα χρθςιμοποιιςει ςφμφωνα με τθν εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία, με τισ πάςθσ 
φφςεωσ δαπάνεσ μετακίνθςθσ του προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει και κάκε άλλθ 
απαιτοφμενθ δαπάνθ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου που αναλαμβάνει. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να λαμβάνει τα αναγκαία και προβλεπόμενα ςτο νόμο μζτρα αςφαλείασ και να εποπτεφει τθν 
τιρθςι τουσ ευκυνόμενοσ για κάκε μορφισ ατφχθμα του προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει 
αλλά και τισ τυχόν ηθμίεσ που κα προκλθκοφν ςε τρίτουσ από το προςωπικό του.     

  Επιςθμαίνεται ότι θ παρακολοφκθςθ από τον ανάδοχο του δικτφου άρδευςθσ που αρχίηει από το 
αντλιοςτάςιο του Μόρνου ςτο Δίςτομο Βοιωτίασ μζχρι και τθ λίμνθ Υλίκθ ςυμπεριλαμβανομζνων 
και των Γεωτριςεων του όρουσ Ακοντίου (Καράμουςα), των γεωτριςεων ΕΚ7-ΕΚ12 περιοχισ 
Κάςτρου και των καναλιϊν ςε όλθ τθν Κωπαΐδα για τθν καλι λειτουργία και τθ ςτάκμθ των νερϊν 
και τθν εκτίμθςθ των αποκεμάτων νεροφ, κακϊσ επίςθσ και τθν αποφυγι υπερχειλίςεων των 
καναλιϊν και  τθν αποφυγι τθσ πρόκλθςθσ ηθμιϊν ςτισ παρακείμενεσ καλλιζργειεσ κα είναι 
κακθμερινι .  

 Ο ανάδοχοσ με το προςωπικό που κα  προςλάβει κζτει ςε λειτουργία ι διακόπτει τθ λειτουργία 
των αντλιοςταςίων , που του ζχουν ζγγραφα υποδειχτεί από τον Ρροϊςτάμενο του ΤΑΟΚ 
Αλιάρτου και παρακολουκεί  τθν καλι λειτουργία τουσ. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ βλαβϊν των 
εν λειτουργία αντλιοςταςίων  ι  παφςθσ λειτουργίασ αυτϊν, ενθμερϊνει άμεςα ζγγραφα τον 
Ρροϊςτάμενο του ΤΑΟΚ  Αλιάρτου για τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων.  Ειδικά ςτα 
αντλιοςτάςια  του Μόρνου (Δίςτομο) και τθσ Υλίκθσ (Ακραίφνιο) θ ζναρξθ και διακοπι τθσ 
λειτουργίασ τουσ κα γίνεται με αίτθμα και ςε ςυνεννόθςθ με τον  ανάδοχο άρδευςθσ, από το 
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προςωπικό του αναδόχου ςυντιρθςθσ, που κα ζχει υποχρζωςθ 24ωρθσ παρουςίασ τεχνίτθ  ςτισ 
εγκαταςτάςεισ.   

 Ο ανάδοχοσ με το προςωπικό που κα ζχει προςλάβει ρυκμίηει τθν άρδευςθ με τθ διοχζτευςθ των 
νερϊν,  μζςω των κλειδιϊν κάκε τομζα, ςτα οποία μόνο αυτόσ ζχει τθν ευκφνθ και υποχρζωςθ  
επζμβαςθσ, παρακολουκεί ςε όλο το μικοσ τουσ τα αρδευτικά κανάλια για τθ διαπίςτωςθ τθσ 
ςωςτισ τοποκζτθςθσ και λειτουργίασ των φραγμάτων  και τθ διαπίςτωςθ τυχόν βλαβϊν ςτο 
δίκτυο καναλιϊν άρδευςθσ και τυχόν αυκαίρετων ενεργειϊν από καλλιεργθτζσ με τθν 
τοποκζτθςθ πρόχειρων φραγμάτων, όπωσ ξφλα, επιχωματϊςεισ, εκβακφνςεισ  κλπ , ενθμερϊνει 
άμεςα τον Ρροϊςτάμενο του ΤΑΟΚ Αλιάρτου και προβαίνει άμεςα ςτθν αποκατάςταςθ κάκε  
αυκαίρετθσ επζμβαςθσ ςτο δίκτυο ι τισ παραβάςεισ οποιαςδιποτε από τισ παραπάνω 
απαγορεφςεισ κα  διαπιςτϊνει ι κα του υποδειχκεί, προβαίνει ςε εργαςίεσ κακαριςμοφ και 
διευκζτθςθσ των καναλιϊν άρδευςθσ όταν αυτό απαιτείται για τθν εφρυκμθ άρδευςθ των 
καλλιεργειϊν ι κα του υποδειχκεί από τουσ επόπτεσ άρδευςθσ . Γενικά εκτελεί λαμβάνει κάκε 
αναγκαίο μζτρο, εργαςία ι ενζργεια που απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ 
παροφςθσ.  

 Ο ανάδοχοσ με το προςωπικό που κα προςλάβει εποπτεφει τθν άρδευςθ από τουσ δικαιοφμενουσ 
αγρότεσ, μεριμνά για τθν δίκαιθ και αναλογικι χριςθ του νεροφ από τουσ δικαιοφχουσ αγρότεσ  
και λαμβάνει μζτρα για τθν δίκαιθ κατανομι του διακζςιμου νεροφ. Με τθν ζννοια δίκαιθ 
κατανομι του αρδευτικοφ νεροφ ςτουσ δικαιοφχουσ εννοείται  ότι οι δικαιοφχοι πρζπει να 
ποτίηουν ανεξάρτθτα τθσ κζςεωσ του αγροφ τουσ ςε ςχζςθ με τα κανάλια με τθν ςυχνότθτα και 
τθν διαδοχικότθτα που επιβάλλει κάκε καλλιζργεια, που ςθμαίνει  ότι πρζπει να εξαντλείται το 
δικαίωμα όλων ςε κάκε πότιςμα και όχι κάποιοι να ποτίηουν με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ενϊ άλλοι 
δεν ζχουν ποτίςει. Αποτελεί ευκφνθ του αναδόχου να επιβλζπει τθν διαδικαςία και να επιβάλει 
τθν δίκαιθ κατανομι του νεροφ, δίνοντασ  προτεραιότθτα άρδευςθσ ςτισ καλλιζργειεσ που 
δικαιοφνται , με  επεμβάςεισ ςτα κλειδιά που γίνονται μόνο από τα αρμόδια όργανα του 
αναδόχου και κάκε άλλο επιβαλλόμενο τρόπο, αναφζροντεσ τουσ παραβάτεσ ςτον Ρροϊςτάμενο 
του ΤΑΟΚ  Αλιάρτου  .  

  Για το ςκοπό αυτό  θ ενδεικτικι ςυχνότθτα άρδευςθσ, οποία εξαρτάται από τα αποκζματα νεροφ 
ςτουσ ταμιευτιρεσ, για κάκε καλλιζργεια ορίηεται ωσ εξισ: Για το βαμβάκι και το καλαμπόκι 15-18 
θμζρεσ, για τθ ντομάτα 10-12 θμζρεσ, για τθ μθδικι 15 θμζρεσ και τα κθπευτικά 10 θμζρεσ.    

 Ο  ανάδοχοσ φςτερα από εκτίμθςθ των αποκεμάτων του αρδευτικοφ νεροφ ςτουσ ταμιευτιρεσ 
(Κθφιςόσ, Μζλανασ, Εςωτερικι, Κεντρικι Διϊρυγα) και μετά από ζγγραφθ εντολι του 
Ρροϊςταμζνου του ΤΑΟΚ Αλιάρτου προσ αυτόν και τον ανάδοχο ςυντιρθςθσ των αντλιοςταςίων 
προβαίνει ςτθν ζναρξθ  λειτουργίασ του αντλιοςταςίου τθσ Υλίκθσ και τθν άντλθςθ νερϊν προσ 
τθν εςωτερικι διϊρυγα τθσ Κωπαΐδασ, τον Μζλανα ποταμό και τθν  διϊρυγα προσ το  Κάςτρο 
(εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ του  θ 15θ Ιουνίου, θ οποία εξαρτάται πάντα από τα 
διακζςιμα αποκζματα νεροφ και τισ επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ)   

 Με ζγγραφθ εντολι του Ρροϊςταμζνου του ΤΑΟΚ  Αλιάρτου και ςε ςυνεργαςία πάντα με τον 
ανάδοχο ςυντιρθςθσ των αντλιοςταςίων, όπου αυτι απαιτείται  ο  ανάδοχοσ κζτει ι διακόπτει τθ 
λειτουργία ςε αντλιοςτάςια για τθ μεταφορά ποςοτιτων αρδεφςιμου νεροφ ςτον Κθφιςό ποταμό 
ι προσ άλλα ςθμεία του ευρφτερου Κωπαϊδικοφ πεδίου .   

 Μετά από εντολι του ΤΑΟΚ Αλιάρτου προσ τουσ αναδόχουσ άρδευςθσ και ςυντιρθςθσ  τίκεται ςε 
λειτουργία το αντλιοςτάςιο του Μόρνου και το αρδεφςιμο νερό με κλειςτοφσ αγωγοφσ 
κατευκφνεται για τθν άρδευςθ αγρϊν τθσ περιοχισ Ορχομενοφ , Καρυάσ και Αγ. Δθμθτρίου 
(εκτιμϊμενθ θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ του είναι θ 15θ Ιουνίου θ οποία εξαρτάται πάντα 
από τα διακζςιμα αποκζματα νεροφ και τισ επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ ).   

 Σε όλθ τθν αρδευτικι περίοδο και με προγραμματιςμό του ΤΑΟΚ Αλιάρτου ο ανάδοχοσ προβαίνει 
κακθμερινά ςτον ζλεγχο τθσ  καλισ λειτουργίασ όλων των αντλιοςταςίων που περιγράφονται ςτθ 
ςυνθμμζνθ κατάςταςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ςτθ ρφκμιςθ (άνοιγμα , κλείςιμο) όλων 
των κυροφραγμάτων του Κθφιςοφ ποταμοφ , του Μζλανα ποταμοφ , τθσ Εςωτερικισ και 
Κεντρικισ διϊρυγασ μαηί με τα εκατοντάδεσ μικρά και μεγάλα κλειδιά των διωρφγων για τθν 
εκτροπι ι τθν ανάςχεςθ τθσ ροισ του αρδευτικοφ νεροφ .       

 Ο ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τον Ρροϊςτάμενο του ΤΑΟΚ Αλιάρτου  καταρτίηουν κακθμερινά, 
ςυνυπογράφουν  και παραδίδουν κάκε Δευτζρα ςτο Τμιμα Αγροτικισ Οικονομίασ Αλιάρτου: 

- (α)  Θμεριςιο Δελτίο Λειτουργίασ Αντλιοςταςίων και  
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- (β)  Θμεριςιο  Εργαςιϊν, με περιεχόμενο και ςτοιχεία όπωσ τα ςυνθμμζνα ςτθν παροφςα 
υποδείγματα .  

- Τα Δελτία εργαςιϊν και λειτουργίασ των αντλιοςταςίων από 1-9 ζωσ 31-5 κάκε ζτουσ κα είναι 
εβδομαδιαία. 

 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ ςε δφο(2) θμερομθνίεσ που κα  κακοριςτοφν  από το ΤΑΟΚ 
Αλιάρτου, να εξαςφαλίςει με δικι του μζριμνα και δαπάνεσ και υποβάλλει εγγράφωσ  ςτθν ΤΑΟΚ 
Αλιάρτου  δορυφορικζσ αεροφωτογραφίεσ τθσ περιοχισ άρδευςθσ με τθν αντίςτοιχθ 
φωτοερμθνεία τουσ,  και να προςδιοριςτοφν οι περιοχζσ που τυχόν ζχουν υποςτεί ηθμιζσ από 
πλθμμφρεσ ι ςτισ οποίεσ ζχει παρατθρθκεί αδυναμία του αρδευτικοφ δικτφου να ανταποκρικεί 
ςτθ ηιτθςθ του νεροφ. 

 Επίςθσ ζχει τθν υποχρζωςθ να προςδιορίςει το είδοσ των καλλιεργειϊν και τουσ καλλιεργθτζσ ςτα 
αδιλωτα αγροτεμάχια ςτο ςφςτθμα τθσ Ενιαίασ Διλωςθσ Καλλιζργειασ του ΟΡΕΚΕΡΕ, τα οποία 
κα του παραδοκοφν από τθ ΔΑΟΚ  Ρ.Ε Βοιωτίασ, με τθ χριςθ  των παραπάνω δορυφορικϊν 
αεροφωτογραφιϊν . 

 Επίςθσ  ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει μζχρι τζλουσ Οκτωβρίου κάκε ζτουσ ςτο  ΤΑΟΚ 
Αλιάρτου πλιρθ αναφορά για  τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ άρδευςθσ, τα προβλιματα και τισ 
δυςλειτουργίεσ που διαπίςτωςε, τισ παραβάςεισ των κανόνων και του Κανονιςμοφ άρδευςθσ που 
διαπίςτωςε και τουσ υπαίτιουσ των παραβάςεων αυτϊν  και κάκε άλλθ παρατιρθςθ, υπόδειξθ ι 
πρόταςθ που κρίνει για τθν βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ και τθν αποτελεςματικότερθ εκμετάλλευςθ 
των αρδευτικϊν υδάτων..  

 Τυχόν ςοβαρά προβλιματα εκτόσ των παραπάνω αναφερόμενων που κα προκφπτουν κατά τθν 
αρδευτικι περίοδο κα επιλφνονται με αποφάςεισ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ μετά από ειςιγθςθ τθσ 
Δ.Α.Ο.& Κ. τθσ Ρ.Ε. Βοιωτίασ και γνϊμθ τθσ ανωτζρω Επιτροπισ 

 Θ πιςτοποίθςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ των εργαςιϊν , τθσ διαδικαςίασ άρδευςθσ του Κωπαιδικοφ 
Ρεδίου κακϊσ και των εργαςιϊν τθσ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ αυτοφ,  κα γίνει από τθν 
αρμόδια Επιτροπι 
 

 
ΑΡΑΓΟΕΥΣΕΙΣ 
 

Εκτόσ από τισ απαγορεφςεισ που αναφζρονται ςτον Κανονιςμό Άρδευςθσ, επιςθμαίνονται ειδικά τα 
εξισ: 

8. Το άνοιγμα ι κλείςιμο φραγμάτων  γίνεται πάντα με τθν εντολι του ΤΑΟΚ  Αλιάρτου και μόνο από τα 
εντεταλμζνα όργανα. Απαγορεφεται αυςτθρά το άνοιγμα ι κλείςιμο φραγμάτων του αρδευτικοφ 
δικτφου από οποιονδιποτε χωρίσ εντολι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ.  

9. Απαγορεφεται αυςτθρά το άνοιγμα, κλείςιμο και κάκε επζμβαςθ ςτα κλειδιά από τουσ αγρότεσ. Το 
άνοιγμα και το κλείςιμο των κλειδιϊν με ςκοπό τθν κατανομι του νεροφ άρδευςθσ ςτισ 
δευτερεφουςεσ και τριτεφουςεσ διϊρυγεσ, γίνεται από τα αρμόδια όργανα (υδρονομείσ κλπ), ςτα 
πλαίςια του ελζγχου και τθσ ρφκμιςθσ τθσ άρδευςθσ με πνεφμα αναλογικότθτασ και δικαιοςφνθσ.   

10. Απαγορεφεται οποιαδιποτε επζμβαςθ και ειδικά θ τοποκζτθςθ από αγρότεσ - παραγωγοφσ 
πρόχειρων φραγμάτων (επιχωματϊςεισ , ξφλα κλπ) ςτα αρδευτικά κανάλια για τθν παρακϊλυςθ ι 
τθν εκτροπι ροισ του νεροφ άρδευςθσ . Απαγορεφεται επίςθσ θ εκςκαφι των καναλιϊν για τθν 
δθμιουργία  τοπικϊν αποκθκϊν νεροφ. 

11. Απαγορεφεται ςε οποιονδιποτε θ είςοδοσ ςτα αντλιοςτάςια εκτόσ από τον ανάδοχο ςυντιρθςθσ  ι 
εντεταλμζνο υπάλλθλό του για τα ςυγκεκριμζνα αντλιοςτάςια, τουσ τεχνικοφσ ςυντιρθςθσ ι άλλα 
εξουςιοδοτθμζνα όργανα  που λειτουργοφ για λογαριαςμό τθσ Ρ. Ε. Βοιωτίασ  

 
 
 
 
 

Άρκρο 5 
Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 
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5.1. Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε ……….…., πλζον ΦΡΑ…..%, ιτοι ςτο ταυτάρικμο ποςό τθσ 
προςφοράσ του. Στθν αμοιβι του Αναδόχου  δεν ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ.+  
 
5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ Διακιρυξθσ και 
ςυγκεκριμζνα κα πραγματοποιθκεί με τμθματικζσ πλθρωμζσ. 

 
5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
 
5.4. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. Ιδίωσ ο Ανάδοχοσ βαρφνεται 
με τισ κρατιςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ Διακιρυξθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
 
5.5. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ.  
 
5.6. Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, 
πρωτότυπο τιμολόγιο του προμθκευτι, πρωτότυπο δελτίο αποςτολισ του προμθκευτι, πιςτοποιθτικό 
φορολογικισ ενθμερότθτασ, πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο 
ηθτθκεί) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ ΡΕΒ.  
Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ 
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ 
παραλαβισ και θ πλθρωμι του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ.  
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) θμζρεσ 
από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν και τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν 
διαδικαςιϊν επαλικευςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει περιζλκει μζχρι και τθν θμερομθνία αυτι 
ςτθν ανακζτουςα αρχι το τιμολόγιο ι άλλο ιςοδφναμο παραςτατικό πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. Η5 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα 
μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει 
τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ανάδοχο. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ 
υποβολισ των οικείων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ 
μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ. 
 

Άρκρο 6 
Αναπροςαρμογι τιμισ 

 
Θ περίπτωςθ τθσ αναπροςαρμογισ τιμισ των υπθρεςιϊν δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ.  
 

Άρκρο 7 
Τμθματικζσ/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ-Ραραλαβι αντικειμζνου-Χρόνοσ και τρόποσ παροχισ υπθρεςιϊν 

 
7.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο χρονικό διάςτθμα και με τον τρόπο που 
κακορίηονται ςτα άρκρα 6.1. και 6.2.  τθσ Διακιρυξθσ. Ειδικότερα: 
 
7.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ι/και να υποβάλει τα παραδοτζα ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα  με το άρκρο 6.2. τθσ Διακιρυξθσ. Μθ εμπρόκεςμθ παροχι των υπθρεςιϊν 
ι/και υποβολι των παραδοτζων από τον Ανάδοχο επάγεται τθν κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου ςφμφωνα με 
το άρκρο 6.2.2  τθσ Διακιρυξθσ.   
 
7.3. H παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ, διαδικαςίεσ 
παραλαβισ και ελζγχου και ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.3 τθσ Διακιρυξθσ.   
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7.4. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον Ανάδοχο και δεν ζχει εκδοκεί από τθν επιτροπι πρωτόκολλο παραλαβισ, 
ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6.3.5. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.3.5. τθσ Διακιρυξθσ, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι 
του Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ζλεγχοι από επιτροπι που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ 
και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν παροφςα ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 11.3 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων  
6.3.1. τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 219 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθν παροφςα ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
 

Άρκρο 8 
Απόρριψθ υπθρεςιϊν-παραδοτζων –Αντικατάςταςθ 

 
8.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι και 
ςφμφωνα με το άρκρο 6.4 τθσ Διακιρυξθσ. 
8.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ Διακιρυξθσ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
8.3. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του όρου 9 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
 

Άρκρο 9 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 

 
9.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από 
τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ 
ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ που προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
9.2. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από 
υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 
παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του 
ν. 4412/2016  και το άρκρο 5.2.2 τθσ Διακιρυξθσ. 
 
9.3 Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

 όταν δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν 
κατακφρωςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ εκπίπτει υπζρ τθσ Ρ.Ε.Β..  

 όταν διακόψει άκαιρα και χωρίσ τθ ςυναίνεςθ τθσ Ρ.Ε.Β. το ζργο πριν τθν θμερομθνία λιξεωσ του 
χρόνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε τζτοια περίπτωςθ θ Ρ.Ε.Β. δικαιοφται να ηθτιςει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ:  





 

 Σελίδα 94 

 Τθν καταβολι του ποςοφ των χιλίων (1. 000,00) ευρϊ θμερθςίωσ ωσ ποινικι ριτρα και μζχρι τθν 
θμερομθνία λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ τυχόν ανάκεςθσ του ζργου ςε άλλο ενδιαφερόμενο που είχε 
λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό.  

 Τθν καταβολι τθσ τυχόν προκφπτουςασ διαφοράσ τιμισ από τθν ανάκεςθ του ζργου ςε άλλο 
ενδιαφερόμενο που είχε λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό.  

 Τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ρ.Ε.Β. 

 Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν φροντίηει εντόσ του ςυμβατικοφ χρόνου για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι 
παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εργαςίασ κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ανάλογα με το φψοσ τθσ δαπάνθσ 
για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ, παρακρατοφμενθ από τθν αμοιβι του.  

 Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται διατθρουμζνου του δικαιϊματοσ 
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου.  

 

Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.  

Άρκρο 10 
Υπεργολαβία 

 
10.1.Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ,  δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ 
τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του Αναδόχου.  
 
10.2. Σφμφωνα με το  άρκρο 4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ο Ανάδοχοσ ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν 
επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ 
ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ 
παροφςασ  ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι και οφείλει να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  
 
10.3.Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3  τθσ Διακιρυξθσ και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 
2.2.9.2  τθσ Διακιρυξθσ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον, θ 
Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ποςοςτοφ που ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 
 

Άρκρο 11 
Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

11.1.Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 4.5 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
11.2. Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 
ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016. 
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Οι προαιρζςεισ τθσ ςφμβαςθσ, κα ενεργοποιθκοφν για να καλφψουν ζκτακτεσ ανάγκεσ οι οποίεσ δεν 
μποροφν να προβλεφτοφν ςτθν παροφςα διακιρυξθ, όπωσ προμικεια επιπλζον υλικϊν, ζντονα καιρικά 
φαινόμενα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ, κ.λ.π. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ τουσ 
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει 
τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα 
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το 
ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα 
υπερβαίνει τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ 
ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και 
ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. 
Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο 
υποψιφιο κατά ςειρά κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

Άρκρο 12 
Ανωτζρα Βία 

 
12.1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
12.2.Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει 
μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο Ανάδοχοσ 
τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 

 
 

Άρκρο 13 
Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά οι 
υπθρεςίεσ, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι 
νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά 
τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  

 
Άρκρο 14 

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 

Άρκρο 15 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

 
15.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.   
 
15.2. Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ του 
κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -Κυρϊςεισ), 
6.1. (Χρόνοσ επιμζρουσ ςταδίων παροχισ υπθρεςιϊν/υποβολισ παραδοτζων), 6.4. (Απόρριψθ 
παραδοτζων –αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ 
προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
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15.3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν ερμθνεία, και/ι 
το κφροσ και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ,  επιλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ 
Διακιρυξθσ.  
 

Άρκρο 16 

Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 
αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ιςχφουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και 
επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων 
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ ςυναλλαγϊν και τθν 
εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά 
χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ι παρόχουσ 
υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι 
οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, οργάνωςθ,  
αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων 
επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ) 
γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, 
(ςτ) δεδομζνων ειδικισ κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των δανειηόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-
δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ 
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ο 
Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, διαγραφισ ι 
και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό πλαίςιο. 

Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 24 του ν. 
4624/2019. 

Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο φορζα 
επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και εφόςον πλθροφνται οι 
προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ίδιου νόμου. 

B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα 
παρακάτω: 
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α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο βάςει 
καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ δζουςα κανονιςτικι 
υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,  

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου εκτελοφντοσ τθν 
επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα κατάλλθλα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ 
του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και τισ 
πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα 
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ 
μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  

θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και διευκολφνει 
τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον υπεφκυνο 
επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ προθγοφμενθ 
ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.  

 
 

Άρκρο 17 
Λοιποί όροι 

 
Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν & Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)». 
Θ παροφςα διαβιβάςτθκε, ςυντάχκθκε ςε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφθκε από τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ. 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 




