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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΠΑ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

 

 

   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΠΔΔ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

Διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34  Γλυφάδα  

Τηλέφωνο:210-9602130  fax:210-9637550                        

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την υπηρεσία/εργασία με τίτλο 

«Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ, για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους»  

 &  

«Υπηρεσίες Μεταφοράς Μελών ΚΑΠΗ για Θαλάσσια Μπάνια, Θέατρα και Αρχαιολογικούς Χώρους » 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  307.027,72€ (συμ/νου ΦΠΑ) 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  1430/23-4-2019 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΣΗΔΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

& ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α 

73517 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β 

73520 

 

15-5-2019 

 

Ώρα 8:00 π.μ. 

 

27-5-2019 

 

Ώρα 14:00 μ.μ. 

 

  31-5-2019     

 

  Ώρα 10:00 π.μ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις». 

5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6. Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

7. Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

8. Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α΄/7-4-2014) και όπως ισχύει. 

9. Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 

Δημόσιο Έγγραφο». 

10. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

11. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

12. Το αρθ.72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 και τις εγκυκλίους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 

την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ., το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως ισχύει, το εγγ. Υπ. 

Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014 

13. Τις διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) 

14. Τις διατάξεις των άρθρων 43,44 και 45 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α']  

15. Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρμόνισαν την 

Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

16. Τις διατάξεις του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α)"Οργάνωση μεταφορών με λεωφορεία κλπ" 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 1του ν. 2446/1996(ΦΕΚ 276Α') τροποποίηση του Ν. 711/1977(ΦΕΚ 

284Α')"Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις" 

18. Τις διατάξεις του ν.393/27-7-1976 (ΦΕΚ 199/Α) αποκλειστικά για τα τουριστικά γραφεία, τα 

οποία, έχοντας εξασφαλίσει, υπό προϋποθέσεις, την άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 

(Ε.Ο.Τ.), λειτουργούν ως μόνιμα οργανωμένες επιχειρήσεις οι οποίες, με δικά τους μέσα και 

υπηρεσίες αναλαμβάνουν τη μεταφορά, διακίνηση ή διαμονή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων 

ατόμων εντός και εκτός της χώρας. 

19. Τη με αριθ. 21/2019 μελέτη του ΚΑΠΠΑ  με θέμα «Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του 

Κ.Α.Π.ΠΑ, για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς     χώρους»  

 & «Υπηρεσίες Μεταφοράς Μελών ΚΑΠΗ για Θαλάσσια Μπάνια, Θέατρα και Αρχαιολογικούς 

Χώρους (Ενδ. Ποσού 60.000,00€)» 

20. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του ΚΑΠΠΑ οικονομικού έτους 2019 έχει εγγραφεί πίστωση με 

Κ.Α. 15.6474.0003  με την ονομασία: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Κ.ΑΠ.ΠΑ.ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» και ΚΑ 15.6142.0009 με την ονομασία: «Υπηρεσίες 

Μεταφοράς Μελών ΚΑΠΗ για Θαλάσσια Μπάνια, Θέατρα και Αρχαιολογικούς Χώρους (Ενδ. Ποσού 

60.000,00€)». 

21. Το με αρ πρ . 1288/15-4-2019 Υπηρεσιακό σημείωμα του Προέδρου ΚΑΠΠΑ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003642_N0000009059
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22. Το υπ΄ αριθ. ΑΔΑΜ:19REQ004845568 με μοναδικό αριθμό (ΑΔΑΜ) πρωτογενές αίτημα, που 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ κατ’ εφαρμογή του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012 και του άρθρου 

38 του Ν. 4412/2016) με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016. 

23. Την υπ΄ αριθ. 91/2019  Α.Α.Υ.Σ. εγκεκριμένου αιτήματος 19REQ004852661 σύμφωνα με το  άρθρο 

203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) για την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) 

ανάλογης πίστωσης του ποσού, σε βάρος των με Κ.Α. 15.6474.0003  και 15.6142.0009 από όπου 

και θα γίνει η χρηματοδότηση 

24. Η με αριθ. 71 /2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΚΑΠΠΑ για την έγκριση της με αρ. 21/2019, 

μελέτης ΚΑΠΠΑ και για την έγκριση των όρων της διακήρυξης.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

     Διεθνή  Aνοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Κ.ΑΠ.ΠΑ.ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Και 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

και με κριτήριο κατακύρωσης: 

 

Την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά με τους παρακάτω αναφερόμενους 

όρους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής 

ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής 

της προκήρυξης στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), με 

σύντμηση της παραπάνω ημερομηνίας σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες (παρ.4 του άρθρου 

27 του Ν. 4412/2016), εφόσον γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.  

Καταχώρηση της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.(άρθρα 38,66 του Ν. 4412/2016) και στον Ελληνικό 

Τύπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.  

Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, (μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α. της 

παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016 και στη συνέχεια μόνο στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.(παρ.3 του άρθρου 

38, άρθρο 66 του Ν.4412/2016) 

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και 

τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.glyfada.gr. Από 

1.1.2018 καταργήθηκαν κάποιες από τις δημοσιεύσεις που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο, 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Ν.4412/2016. Ειδικότερα, καταργήθηκαν οι Οικονομικές 

εφημερίδες. 

 

Η δαπάνη για τις  υπηρεσίες έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 307.027,72€ (συμ/νου 

ΦΠΑ 24%).  Θα βαρύνει τις παρακάτω  πιστώσεις  του ΚΑΠΠΑ και αναλυτικά: 

Κ.Α. 15.6474.0003 ποσού 247.206,40 (συμ/νου ΦΠΑ 24%) για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες 

διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ, για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους»  και 

Κ.Α. 15.6142.0009 ποσού 59.821,32 (συμ/νου ΦΠΑ 24%) για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες 

Μεταφοράς Μελών ΚΑΠΗ για Θαλάσσια Μπάνια, Θέατρα και Αρχαιολογικούς Χώρους (Ενδ. Ποσού 

60.000,00€)» και συγκεκριμένα 20.000,00 για το έτος 2019 και ποσό 39.821,32 για το επόμενο 

έτος. 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4412-16/arthro-38-n-4412-16-kentriko-ilektroniko-mitroo-dimosion-symvaseon-k-i-m-di-s.html
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.glyfada.gr/
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Αναθέτουσα αρχή : ΝΠΔΔ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  

 Δ/νση Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34  Γλυφάδα, Τ.Κ. 16675 

 Τηλ. : 210-9602130  fax:210-9637550                        

 Email.:kappa@glyfada.gr  

 NUTS 1: EL3   (Γεωγραφική Ομάδα : Αττική) 

 NUTS 2: EL51(Περιφέρεια: Αττικής) 

 NUTS 3: EL 48   (Νομός: Αττικής) 

  LAU 1: 4804 ( Δήμος Γλυφάδας) 

 

Άρθρο 1ο 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι το έργο «Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ, 

για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς     χώρους» ΟΜΑΔΑ Α  

 & «Υπηρεσίες Μεταφοράς Μελών ΚΑΠΗ για Θαλάσσια Μπάνια, Θέατρα και Αρχαιολογικούς 

Χώρους (Ενδ. Ποσού 60.000,00€)»ΟΜΑΔΑ Β  

Πιο συγκεκριμένα το έργο προβλέπει την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών: 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

«Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ, για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 

χώρους» 

 

Το Κ.Α.Π.ΠΑ θα διοργανώσει εκδρομή σε αρχαιολογικούς χώρους  με τουλάχιστον πέντε (5) 

διανυκτερεύσεις για ηλικιωμένους μέλη του Κ.Α.Π.Η. σε τουριστικά θέρετρα σε δύο γκρούπ των 400 

ατόμων με πλήρη διατροφή (all inclusive) και σε παραθαλάσσια ξενοδοχεία πέντε αστέρων. 

Το Κ.Α.Π.ΠΑ. θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό την προαναφερόμενη εργασία σε ανάδοχο που θα 

διαθέτει τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή 

εκτέλεσή του. 

Πιο συγκεκριμένα το έργο προβλέπει την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών: 

Α) Μεταφορά με σύγχρονα τουριστικά λεωφορεία τελευταίας 5ετίας, με τεχνολογία κινητήρα Euro 

5 με κλιματισμό από και προς τα ξενοδοχεία.  

Β) Εγκατάσταση σε ξενοδοχεία παραθαλάσσια πέντε Αστεριών. 

Γ) All inclusive (Πλήρης Διατροφή: Πρωϊνό – Δεκατιανό – Μεσημεριανό – Απογευματινό – Βραδινό) 

Δ) Χρήση αίθουσας εκδηλώσεων για βραδιές μουσικής 

Ε) Χρήση πισίνας 

ΣΤ) Μεταφορά σε αρχαιολογικούς από τουριστικό λεωφορείο που θα διανυκτερεύει στο ξενοδοχείο 

εγκατάστασης των ηλικιωμένων. 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

«Υπηρεσίες Μεταφοράς Μελών ΚΑΠΗ για Θαλάσσια Μπάνια, Θέατρα και Αρχαιολογικούς Χώρους» 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD
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Το ΚΑΠΠΑ Δ. Γλυφάδας προτίθεται να  μεταφέρει τα μέλη των ΚΑΠΗ  με τουριστικά λεωφορεία(50-

52 θέσεων) για θαλάσσια μπάνια και Θέατρα και Αρχαιολογικούς Χώρους (έως 200,350 και άνω 

των 400 χλμ). 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

Α/Α Είδος Εργασίας Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδας 

ευρώ 

Συνολική καθαρή 

αξία(ευρώ) 

ΟΜΑΔΑ Α’ CPV : 55110000-4 

 

 

 

1 

Διανυκτέρευση των 

μελών του Κ.Α.Π.Η. για 

επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς 

χώρους . 

 

 

 

Άτομα 

 

 

 

800 

 

 

 

249,20 

 

 

 

199.360,00 

ΟΜΑΔΑ Β’ CPV : 60130000-8 

1 Θεατρικές επισκέψεις Δρομολόγια 58 171,00 9.918,00 

2 Απογευματινοί 

εκδρομές σε 

αρχαιολογικούς 

χώρους 

Δρομολόγια 

έως 200 χλμ 

45 260,00 11.700,00 

3 Ημερήσιες εκδρομές σε 

αρχαιολογικούς 

χώρους 

Δρομολόγια 

έως 350 

χλμ. 

15 341,00 5.115,00 

4 Ημερήσιες εκδρομές σε 

αρχαιολογικούς 

χώρους 

Δρομολόγια 

έως 500 χλμ 

15 374,00 5.610,00 

5 Θαλάσσια μπάνια Δρομολόγια 150 106,00 15.900,00 

Σύνολο Ομάδας Β’ 48.243,00 

 

Συνολική καθαρή αξία 247.603,00 

Φ.Π.Α. που 

αναλογεί  
59.424,72 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 307.027,72 

Άρθρο 2ο 

Τεύχη διαγωνισμού - Συμβατικά στοιχεία 

Τα τεύχη του διαγωνισμού κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:  

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

Η Τεχνική Έκθεση 

Η Τεχνική Περιγραφή  

Η Συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης 
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Ο Προϋπολογισμός της μελέτης 

Άρθρο 3ο 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.  

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

προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 3η παράγραφο του 6ου άρθρου του Ν. 4155/ΦΕΚ 

120 Α’/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και 

στο 6ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. 

ΔΗ. Σ.)». 

Άρθρο 4ο   

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων 

διακήρυξης 

4.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 

του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο 

έγγραφο(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 1317Β/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

4.2 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε 

ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, στον δικτυακό τόπο: 

http://www.glyfada.gr. 

4.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην 

ταχυδρομική διεύθυνση: Άλσους 15, Τ.Κ. 16675 τηλέφωνο:2132025361-363, φαξ:.2132025364, 

email:promitheies@glyfada.gr, από τους υπαλλήλους του  Δήμου, τις  εργάσιμες μέρες και ώρες, 

μετά τη δημοσίευση της Διακήρυξης. 

4.4 Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων επί των 

εγγράφων του Διαγωνισμού (Διακήρυξης και Μελέτης), υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, όσους δηλαδή 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.  

4.5 Τα αιτήματα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το 

οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

4.6 Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –  διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 

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

δεν εξετάζονται. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και 

διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την  6η 

εργάσιμη ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. 

4.7 Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 

ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. 

http://www.glyfada.gr/




      ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

7 

4.8 Η Α.Α. επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και 

αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο 

μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε μορφή αρχείου .pdf και φέρει 

ψηφιακή υπογραφή. 

4.9 Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του 

διαγωνισμού(Διακήρυξης και Μελέτης), καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Α.Α. επί 

ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού 

θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό 

τόπο της Α.Α. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται 

προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της Α.Α. 

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

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

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 

που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται 

σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί 

Έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από 

τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες. 

Άρθρο 5ο   

5.1 Λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 

της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  

1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 

81 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

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

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

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της  25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και  

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

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

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 

215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

 

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

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του  στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

γ) Με την παρ.Α1 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 προστέθηκε  στο άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016, 

νέος υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, ήτοι 

γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
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«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση: 

α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, 

για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και 

β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 

συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18,  

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

 ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art18_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art24
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art48
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
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του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει 

αποδείξει ότι ο  εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην 

περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 4. 

6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

παραγράφων 1 και 2. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4. 

7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1, 2γ και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από 

τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει 

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

ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει 

συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα 

για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 

που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται 

βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.  

8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 

επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη 

της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω 

επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω 

προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω 

οικονομικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία 

γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ΄αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή.  

9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από 

εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4
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Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζει τις 

αναγκαίες λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος 

του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

10. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 

της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη 

από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

 

5.2 Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 74 του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  

 

1. Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο 

πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2γ και 

4 του άρθρου 73 κι ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, 

όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα. 

2. Η περίοδος αποκλεισμού καθορίζεται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη ιδίως τη σοβαρότητα του αδικήματος ή παραπτώματος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από 

τη διάπραξη του αδικήματος ή παραπτώματος, τη διάρκειά του, υποτροπή, την πρόθεση ή τον 

βαθμό αμέλειας του εκάστοτε οικονομικού φορέα και τα μέτρα που αυτός λαμβάνει προς αποφυγή 

διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων ή παραπτωμάτων στο μέλλον. Εάν η περίοδος αποκλεισμού 

δεν έχει καθορισθεί από τελεσίδικη απόφαση, η μέγιστη περίοδος αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα 

πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 

σχετικού γεγονότος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2γ και 4 του άρθρου 

73. 

3. Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα 

καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά 

από αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού και (α) για τις διαδικασίες που αφορούν σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

και παροχής γενικών υπηρεσιών κατόπιν γνώμης του συλλογικού οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 

41, και (β) για διαδικασίες που αφορούν σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου 

Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

Πριν από την έκδοση της απόφασης περί αποκλεισμού ορισμένου οικονομικού φορέα, παρέχεται 

σε αυτόν η δυνατότητα ακροάσεως.  

4. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και τον 

θιγόμενο οικονομικό φορέα.  

5. Ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του 

παρόντος Βιβλίου I, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, επιφέρει αυτοδίκαια και τον 

αποκλεισμό του από μελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_7
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art41_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art41_5
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προμηθειών, υπηρεσιών του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338) ή συμβάσεων παραχώρησης έργων και 

υπηρεσιών του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) για ίσο χρονικό διάστημα. 

6. Οι αποφάσεις που εκδίδονται βάσει της παρ. 3 γνωστοποιούνται στην Αρχή, στη Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού και στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων. Στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων τηρείται κατάλογος των 

αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων, στον οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία και η περίοδος 

αποκλεισμού εκάστου εξ αυτών, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50). 

 

 

Άρθρο 6ο  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: φυσικά ή νομικά πρόσωπα  ή ενώσεις αυτών 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και  

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

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

Δημοσίων συμβάσεων. 

6.1 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι 

προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)- 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής. Οι 

οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους 

ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α. Φ. Μ.) ταυτοποιούνται  με χρήση 

των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς – 

χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 

ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 

που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών 

αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: -  είτε υπεύθυνη 

δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική -  είτε ένορκη βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να 

δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο 

υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#book_II
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art222
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χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και 

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

 

 

 

Άρθρο 7ο 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών ( Ν 4412/16,  άρθρο 80 ) 

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το 8ο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για την 

συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Μέρος των τεχνικών στοιχείων των 

προσφορών π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων (prospectus), σύμφωνα 

με ότι σχετικό ορίζεται, μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα. 

Διευκρινίζεται ότι ως επίσημες μεταφράσεις δεν χαρακτηρίζονται μόνο οι μεταφράσεις που έχουν 

επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.1 

Επισήμανση: Μετάφραση αλλοδαπών εγγράφων 

Με την παράγραφο 7αβ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'] 

αποσαφηνίζεται ότι τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται στο στάδιο κατακύρωσης 

πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση. 

 

Άρθρο 8ο  Δικαιολογητικά συμμετοχής-Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»    

                                                           
1
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 

που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

3Α. Υποβολή απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων 

Με την παράγραφο 7αε του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 προστίθεται παρ.13 στο άρθρο 80 ΤΟΥ ν.4412/2016  και 

προβλέπεται ότι τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014. Ειδικά τα αποδεικτικά τα 

οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 
 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-80-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-60-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7/
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(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 

4447/2016, καταργούνται οι υποπεριπτώσεις γγ’ και δδ’ της περ. β’ του άρθρου 93 του Ν. 

4412/2016, δηλαδή ο φάκελος συμμετοχής δεν απαιτείται να περιέχει τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα καθώς και το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι 

οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

 

Συγκεκριμένα:  

8.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή 

αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13 (ΦΕΚ 1210 

Α΄/29-05-2013) και το άρθρο 11 της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 

8.1.2 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»:  

Aποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την 

καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες 

της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων 

όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει 

δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για υποβάλλοντες προσφορά που επιθυμούν να συμπληρώσουν το 

ΕΕΕΣ σε ηλεκτρονική μορφή. Το επιγραμμικό έντυπο μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να 

υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για 

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 το οποίο 

μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

I. Η αναθέτουσα αρχή: 

(α) Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο 

httDs://ec.euroDa.eu/growth/toolsdatabases/esDd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη 

διακήρυξη. 

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο. 

Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

II. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του 

και να μεταβεί στην ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα αυτή, 

πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του 

συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4412-16/arthro-93-n-4412-16-periexomeno-fakelou-dikaiologitika-symmetoxis.html?highlight=WyJcdTAzYWNcdTAzYzFcdTAzYjhcdTAzYzFcdTAzYmYiLCInXHUwM2IxXHUwM2MxXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2JmIiw5MywiXHUwM2FjXHUwM2MxXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2JmIDkzIl0=
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4412-16/arthro-93-n-4412-16-periexomeno-fakelou-dikaiologitika-symmetoxis.html?highlight=WyJcdTAzYWNcdTAzYzFcdTAzYjhcdTAzYzFcdTAzYmYiLCInXHUwM2IxXHUwM2MxXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2JmIiw5MywiXHUwM2FjXHUwM2MxXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2JmIDkzIl0=
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-
https://ec.europa.eu/growth/tools-
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(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που 

έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον 

τόπο σύνταξης. 

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή 

η εκτύπωση του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να 

εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης 

PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας 

αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ 

μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει 

ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της 

προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

(στ) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου 

.pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 

(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el). 

III. Ενώσεις οικονομικών φορέων:  

υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα  που συμμετέχει στην Ένωση. Στο ΕΕΕΣ κάθε 

μέλους της Ένωσης θα ορίζεται το  μέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης  

αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση του κάθε μέλους και το μέρος του έργου που 

αναλαμβάνει να εκτελέσει το κάθε μέλος και θα ορίζεται ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τις 

ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του Δήμου με αυτόν στο πλαίσιο της παρούσας 

διακήρυξης. 

IV. Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών 

φορέων για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και από αυτούς 

και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. 

V. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του 

εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1.: Σύμφωνα με  το Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') Άρθρο 107 

Τροποποιήσεις του ν . 4412/2016 ( Α ‘ 147) σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α' 147) προστίθεται 

άρθρο 79Α ως εξής: «Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης» 

 1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, 

είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

 

2. Βάσει των παραπάνω το ΕΕΕΣ υπογράφεται (ψηφιακά), σε περίπτωση: 

I. Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο,  

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el
http://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4497-17_fek_171-13-11-2017_teyxos_a/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-107-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-%ce%b1-147-4/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-107-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-%ce%b1-147-4/
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II. Επί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

(ΙΚΕ) καθώς και Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.), από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο 

ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς.  

3. Προσφορές αλλοδαπών οικονομικών φορέων 

I. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, σε αντιστοιχία με τις προβλέψεις της παραγράφου 

7, αποσαφηνίζεται ότι τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται με τις αιτήσεις συμμετοχής και 

προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση. 

II. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα 

άρθρα 22 και 36, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη 

χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα 

προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

4. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται 

ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν 

υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ, υπογράφουν (ψηφιακά) στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου 

ΕΕΕΣ (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Με την παράγραφο 6 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019  προστίθεται παρ. 4 στο 

άρθρο 79Α του Ν.4412/2016 που προβλέπει ότι το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

 

8.1.3 Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα  του άρθρου 9 του παρόντος 

 

 

8.2 Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

και προσκομίζονται κατά περίπτωση στο Πρωτόκολλο του Δήμου τα στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 

του υπογραφή. 

8.2.1 Η Τεχνική Προσφορά, η οποία να είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 21/2019  μελέτη, και 

συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της 

διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
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ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

8.2.2 Προσφορές μπορούν να κατατεθούν είτε για την ΟΜΑΔΑ Α είτε για την ΟΜΑΔΑ Β  είτε και  για  

τις δύο Ομάδες μαζί 

 

8.3 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ -Ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:  

ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΕΕΕΣ 

 Εγγραφή οικονομικού φορέα στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό  Επιμελητήριο. 

 

 

8.4 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ-Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:  

α) ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΕΕΕΣ ΚΑΙ  

β) ΘΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΣΤΟΝ 

(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΤΑ 

ΚΑΤΩΘΙ:  

Ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής: 

8.4.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α  

8.4.1.1 Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής 

περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για την κάθε προσφερόμενη υπηρεσία 

και ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες 

τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ 21/2019 μελέτης. 

8.4.1.2 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του 

εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του 

μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών του. 

8.4.1.3 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 

να διαθέτουν το 100%  του απαιτούμενου ελάχιστου εξοπλισμού και υπηρεσιών σε είδος και 

ποσότητα. 

8.4.1.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της υπηρεσίας ΚΑΠΗ- Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου 

προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε 

συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 

8.4.1.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) με τις ισχύουσες 

Αστυνομικές διατάξεις. 

8.4.1.6 Το πάσης φύσεως και  ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 

αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι  

απαγορεύεται  η  απασχόληση  ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης 

αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

8.4.1.7 Οι οδηγοί και οι χειριστές θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια 

οδηγήσεως (τουλάχιστον Δ’ κατηγορίας) και τριετή προϋπηρεσία τουλάχιστον. 

8.4.1.8 Επί ποινή αποκλεισμού:  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τουλάχιστον οκτώ  (8) 

λεωφορεία 50-52 θέσεων τελευταίας πενταετίας με τεχνολογία κινητήρα Euro 5 και θα 

πρέπει να προσκομισθούν απαραιτήτως οι άδειες κυκλοφορίας με επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα με ποινή απόρριψης. Πρέπει να διαθέτει επίσης συνοδό σε κάθε 

λεωφορείο για τις αποστολές που θα ξεκινήσουν και θα επιστρέψουν στο Κ.Α.Π.Η. 

8.4.1.9 Υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού στην οποία θα δηλώνεται ότι :  
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1. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη των αυτοκινήτων που δεν προξενήθηκε 

εξαιτίας των επιβατών για κάθε καθυστέρηση δρομολογίων και για την συμπεριφορά των 

οδηγών. 

2. Τα υπό μίσθωση τουριστικά λεωφορεία θα είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη 

τεχνικής, καθαριότητας και ανέσεως ταξιδίου, θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών (ΚΤΕΟ) και της Τουριστικής Υπηρεσίας και θα είναι τουλάχιστον 

ασφαλισμένα με το κατώτερο ποσό ασφάλισης. 

3. Τα Ξενοδοχεία θα είναι Πέντε Αστέρων, παραθαλάσσια με κλιματισμό. Τα ξενοδοχεία θα 

είναι κοντά σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους και σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας. 

Τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν ιατρό, του οποίου τα έξοδα σε περίπτωση 

ασθένειας μελών του ΚΑΠΗ θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα ξενοδοχεία επίσης υποχρεούνται 

στην περιγραφή του προσφερόμενου μενού αναλυτικά (πρωινό: πλήρες continental – 

δεκατιανό: καφές-τσάι, βουτήματα – μεσημεριανό: το λιγότερο 2 κύρια πιάτα, 2 είδη 

σαλάτες, 2 επιδόρπια, 3 φρούτα –απογευματινό: καφές-τσάι, γλυκό  – δείπνο: επιλογή από 

2 κύρια πιάτα, 2 είδη σαλάτες, 2 επιδόρπια, 3 φρούτα). 

8.4.1.10 Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει μία ή 

περισσότερες συμβάσεις του συγκεκριμένου τύπου, οι οποίες εκτελέστηκαν την τελευταία 

τριετία, από τον μεμονωμένο οικονομικό φορέα ή τουλάχιστον από ένα μέλος 

διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, ύψους ίσου ή μεγαλύτερου 

του 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ της παρούσας σύμβασης 

8.4.1.11 Ο ανάδοχος θα δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού ότι: διαθέτει τεχνική 

υποδομή και οργάνωση η οποία του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και 

απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την 

κάλυψη των εργασιών του καθώς και ότι: 

1. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας 

εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι 

ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό έργο εφόσον απαιτηθεί, κατά Κυριακές και 

Αργίες και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο.  

 

Ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής: 

8.4.2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β 

8.4.2.1 Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής 

περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για την κάθε προσφερόμενη υπηρεσία 

και ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες 

τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ 21/2019 μελέτης. 

8.4.2.2 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του 

εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του 

μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών του. 

8.4.2.3 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 

να διαθέτουν το 100%  του απαιτούμενου ελάχιστου εξοπλισμού και υπηρεσιών σε είδος και 

ποσότητα. 
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8.4.2.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της υπηρεσίας ΚΑΠΗ- Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου 

προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε 

συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 

8.4.2.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) με τις ισχύουσες 

Αστυνομικές διατάξεις. 

8.4.2.6 Το πάσης φύσεως και  ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 

αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι  

απαγορεύεται  η  απασχόληση  ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης 

αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

8.4.2.7 Οι οδηγοί και οι χειριστές θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια 

οδηγήσεως (τουλάχιστον Δ’ κατηγορίας) και τριετή προϋπηρεσία τουλάχιστον. 

 

 

8.4.2.8 Οχήματα μεταφοράς  Να διαθέτει Τέσσερα (4) τουριστικά λεωφορεία,50-52 θέσεων.      

 Τα οχήματα θα ακολουθούν τις εξής προδιαγραφές: 

Α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει λεωφορεία τελευταίας 4ετίας, με τεχνολογία κινητήρα 

Euro 5, 50-52 θέσεων, να διαθέτουν κλιματισμό, τουαλέτα, τηλεόραση ,DVD και ψυγείο. Για τα 

ανωτέρω θα πρέπει να προσκομισθούν απαραιτήτως οι άδειες κυκλοφορίας με επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού. 

Β. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη των αυτοκινήτων που δεν προκλήθηκε  από τους 

επιβάτες, για κάθε καθυστέρηση δρομολογίων και για την συμπεριφορά των οδηγών. Εάν υπάρξει 

αποδεδειγμένο πρόβλημα συμπεριφοράς οδηγού, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει 

άμεσα. 

Γ. Τα υπό μίσθωση τουριστικά λεωφορεία θα είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη τεχνικής, 

καθαριότητας και άνεσης ταξιδιού, θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του υπουργείου 

συγκοινωνιών (ΚΤΕΟ) και της τουριστικής υπηρεσίας και θα είναι τουλάχιστον ασφαλισμένα με το 

κατώτερο ποσό ασφάλισης. 

  

8.5 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 

α) ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΕΕΕΣ ΚΑΙ 

β) ΘΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΣΤΟΝ 

(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΤΑ 

ΚΑΤΩΘΙ:  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και 

χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης.  

8.5.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α  

Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2016,2017 και 2018), σε 

περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του 

ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017 και 2018) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του 

προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο 
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υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του 

προϋπολογισμού του Έργου χωρίς το ΦΠΑ. 

8.5.2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β  

Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2016,2017 και 2018), σε 

περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του 

ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017 και 2018) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του 

προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του 

προϋπολογισμού του Έργου χωρίς το ΦΠΑ. 

8.5.3 Σε περίπτωση δε Ένωσης Εταιρειών- Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση 

μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη Ένωσης - Κοινοπραξίας. 

 

8.6 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ :  

 α) ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΕΕΕΣ ΚΑΙ  

β) ΘΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ - ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΣΤΟΝ 

(ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΤΑ 

ΚΑΤΩΘΙ:  

8.6.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α και ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β 

 

Επί ποινή αποκλεισμού:  Ο ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει ΙSO 39001 για την οδική ασφάλεια ή 

ισοδύναμό του ή ισοδύναμο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο αντίστοιχο  

φορέα, ευκρινή φωτοαντίγραφο, επικυρωμένο από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 

 

8.7 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

 

 Με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (και πριν την ανάθεση της σύμβασης)  προσκομίζει σχετική 

δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως και τα ανάλογα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ή / και οικονομικής επάρκειας που απαιτεί η 

παρούσα προς τεκμηρίωση της στήριξης που προσφέρει.   

 Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, πρέπει να μη 

συντρέχει λόγος αποκλεισμού από εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.  

 Τα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τον 

οικονομικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και ελέγχονται κατά το 

στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα δικαιολογητικά του συμμετέχοντα φορέα.  

 Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που 

προσφέρει τη δάνεια εμπειρία του, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσωρινό ανάδοχο 

να τον  αντικαταστήσει. 
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8.8 Οικονομική Προσφορά   

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

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

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 

και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο 

σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Δεν επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από 

τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.  Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή 

περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει 

πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και 

επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  

 

Άρθρο 9ο  

Εγγυήσεις 

9.1 Εγγύηση συμμετοχής 

α) Βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016  οι Προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να 

καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης  χωρίς ΦΠΑ  για 

την κάθε Ομάδα ήτοι για την Ομάδα Α ποσού 3.988,00€  και για την Ομάδα Β ποσού 965,00€  

β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

γ) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

 

I. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

II. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής 

δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

III. την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται.  

 Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:  

 α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και  

 β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή 

ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή 

ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά 

έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

 

δ)   Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς 

που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα. Σε περίπτωση που η 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο Δήμος Γλυφάδας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά 
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από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

ε) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή 

δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 

δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

στ) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση 

ζ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν. 

η)   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. 

9.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %)  επί της αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παράγραφο 9.1 παραπάνω), με τις 

εξής διαφοροποιήσεις : 

1. Δεν θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Θα αναφέρουν τις υπηρεσίες. 

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 

αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά ένα (1) μήνα. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 

ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν 

στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 9.1 και 9.2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

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

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

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

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

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

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

 

Άρθρο 10ο  

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 9.1 και 9.2 περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
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α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα 

κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

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

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

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

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

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

Άρθρο 11ο 

Διευκρινίσεις -Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση επί της προσκόμισης δικαιολογητικών του 

Διαγωνισμού 

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων 

από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις 

του 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014. Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον 

εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή 

μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014. Κατά τη διαδικασία 

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

ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες 

από την  ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, Ν.4412/16).  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν 

έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 
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πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 

δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 

νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 

πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί 

(άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω 

αναφερόμενα στο Άρθρο 8 να προσκομισθούν στην Α.Α. εντός τριών  (3) ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή τους, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης θα 

προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, με διαβιβαστικό 

όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, 

θα υποβληθούν στο ΚΑΠΠΑ μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν 

θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος του ΚΑΠΠΑπου διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον αριθμό 

τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των 

μελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

 

Έτσι ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω 

ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Ο Δήμος ………… 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ………/…………. (αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η απόφαση έγκρισης 

των Τευχών Δημοπράτησης ή άλλο διακριτικό γνώρισμα αναφοράς της διακήρυξης) 

 Για την επιλογή αναδόχου για το διαγωνισμό: ………………………… 

 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:  

 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 

• επωνυμία, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 

• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ 

ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

Άρθρο 12ο  

Χρόνος ισχύος των προσφορών (Ν. 4412/16 άρθρο 97)  
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12.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους για διακόσιες δέκα (210)  ημερολογιακές ημέρες για την Ομάδα Α και τριακόσιες 

ενενήντα πέντε (365)  ημερολογιακές ημέρες για την Ομάδα Β από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.  

12.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

12.3 Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί μέσω του Συστήματος, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το 

παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των  

προσφορών, η Α.Α. απευθύνει ερώτημα προς τους προσφέροντες μέσω του Συστήματος, πριν 

τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 

την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτούς, και σε περίπτωση που 

αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές 

Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Οι νέες εγγυητικές επιστολές 

πρέπει να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Α.Α. εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή τους. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι 

προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την 

λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Α.Α. κρίνει αιτιολογημένα ότι η 

συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 

τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

12.4 Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 

κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της 

αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

 έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

 κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια. 

 

Άρθρο 13ο  

Εναλλακτικές προσφορές (Ν.4412/16 άρθρο 57) 

 Δε γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού  εναλλακτικές προσφορές.  

Άρθρο 14ο  

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή -Δικαστική Προστασία 

 

14.1 Προδικαστική προσφυγή (Βιβλίο IV)  (άρθρα 345 έως 374), Πεδίο εφαρμογής: Διαφορές που 

προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του Ν.4412/2016, καθώς και 

τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. (άρθρο 345 παρ.1 του 

Ν.4412/2016) Συμβάσεις του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ. (άρθρο 345 παρ.3 του 

Ν.4412/2016)(άρθρο 2 του ΠΔ 39/2017) 

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (εφεξής ΑΕΠΠ), συστήθηκε με το άρθρο 347 του 

ν. 4412/2016 και εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, 

 Iστοσελίδα της ΑΕΠΠ http://www.aepp-procurement.gr 

http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
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 email: proedros@aepp-procurement.gr 

14.2 Προθεσμία άσκησης της προσφυγής:  

Α) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

Β) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,  

Γ) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

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

μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ ν. 4412/2016). Σε 

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

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης 

(άρθρο 361 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, εκτός εάν η ΑΕΠΠ κατά τη διαδικασία 

χορήγησης προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών, αποφανθεί διαφορετικά (άρθρο 364). 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί Προσωρινών μέτρων του 

άρθρου 366. 

 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, εκτός εάν η ΑΕΠΠ κατά τη διαδικασία 

χορήγησης προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών, αποφανθεί διαφορετικά (άρθρο 364). 

 Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί Προσωρινών μέτρων του 

άρθρου 366. 

14.3 Τρόπος άσκησης προσφυγής 

 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός:  Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως 

ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης 

αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά της και υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου 

εντύπου, του Παραρτήματος I του π.δ. 39/2017 (Α’ 64). Δεν επιτρέπεται η άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει 

προσφυγή άλλου προσώπου (άρθρο 362).  

 Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και 

Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η 

διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή 

κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (άρθρο 8 π.δ. 

39/2017)  

14.4 Περιεχόμενο της προσφυγής 

mailto:proedros@aepp-procurement.gr




      ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

27 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου (άρθρο 8 παρ.2 

του ΠΔ 39/2017) (άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016). Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις 

νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. (άρθρο 362 παρ.1 του 

Ν.4412/2016) (άρθρο 8 του ΠΔ 39/2017). 

  

14.5 Παρέμβαση: 

 Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της 

προσφυγής, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ για τη διατήρηση της ισχύος της 

προσβαλλόμενης πράξης (άρθρο 362). 

 Η παρέμβαση κατατίθεται ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα - για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής - στο άρθρο 8 του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, δηλαδή είτε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. 

 Ο Γραμματέας της ΑΕΠΠ κοινοποιεί προς ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

προσφεύγοντος, της αναθέτουσας αρχής και των παρεμβαινόντων, την Πράξη του 

προεδρεύοντα του κλιμακίου της ΑΕΠΠ που θα εξετάσει την προσφυγή και την τυχόν 

παρέμβαση, για την ημέρα εξέτασης της προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει 

περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής 

(άρθρο 365). 

14.6  Παράβολο:  

 Ύψος παραβόλου - 0,50% της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής 

σύμβασης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 600 ευρώ ούτε ανώτερο των 15.000 ευρώ -για 

τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του 

τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική 

προσφυγή. (άρθρο 363 του Ν.4412/2016).  

 Τρόπος κατάθεσης παραβόλου: -Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της 

προδικαστικής προσφυγής.- Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω 

της εφαρμογής e-παράβολου και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. - Για την 

απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να 

επισυνάψει στην προσφυγή: 

α. εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα,  

β. επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο 

Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και  

γ. βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία 

που το αποδέχεται. (άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 39/2017 

 

Άρθρο 15ο  

Προσφερόμενη τιμή  

15.1 Με την προσφορά η τιμή των υπό εκτέλεση υπηρεσιών δίνεται ανά μονάδα, όπως 

καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για εκτέλεση των υπηρεσιών στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και στην μελέτη. 

15.2 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ. 
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15.3 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 

ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

15.5 Το κόστος χρήσης των μηχανημάτων, το κόστος των υλικών και των αναλωσίμων που θα 

απαιτηθούν καθώς και το κόστος επίβλεψης από προσωπικό του αναδόχου περιλαμβάνεται 

ανοιγμένο στο ωριαίο κόστος κάθε εργασίας και ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση δικαιούται ο 

ανάδοχος. 

Άρθρο 16ο  

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

16.1 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την 

απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού – Ε. Δ. Δ.), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

16.2 Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που 

καθορίζεται από το ΚΑΠΠΑ. 

16.3 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

Άρθρο 17ο  

Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

17.1  Τέσσερις (4) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην 

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

διαδικασιών, και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο 

περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό 

μήνυμα / ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 
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17.2 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα:  

17.3 Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

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

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

17.4 Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

 

 

 

17.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

17.5.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των κάτωθι κριτηρίων.  

 Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα 

αξιολογηθούν αρχικά οι Τεχνικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω 

κριτήρια και τη σχετική στάθμισή τους.  

 

17.5.1.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α: 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α Ομάδα Α’ 60% 

Α1 Χιλιομετρική απόσταση από νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας  
10% 

Α2 Κατάσταση ξενοδοχείου 
30% 

Β Ομάδα Β’ 20% 

Β1 Πρόσβαση σε παραλία  

(Παραδεκτό μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο και 

αμμουδιά) 

10% 

Β2 Πρόσβαση σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους 10% 

Γ Ομάδα Γ’ 20% 

Γ1 Σαφήνεια της πρότασης (ώστε να καταδεικνύεται η 

κατανόηση των απαιτήσεων του έργου) 
20% 
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Γ2 Οργάνωση και Μεθοδολογίας Υλοποίησης της υπηρεσίας 20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                          100% 

 

17.5.1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β: 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Οργανόγραμμα / 

προσόντα και εμπειρία του προσφέροντα 
40% 

Κ2 Ποιότητα - Καταλληλόλητα οχημάτων - εξοπλισμού 
30% 

Κ3 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, 

Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα) 
30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                          100% 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται:  

 Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές 

και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου είτε δεν υφίσταται είτε θεωρείται 

ακατάλληλη για το έργο. 

 Ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς 

τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως 

τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον 

δυνατότητες χρήσιμες για το έργο 

17.5.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Υπολογισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς η αρμόδια 

Επιτροπή θα προβεί στην κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

 

Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki) 

 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
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Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. 

17.5.3 Παρεκκλίσεις από τις τεχνικοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, δεν είναι 

δεκτές, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο και τον Κανονισμό 

Προμηθειών. 

17.5.4 Οι βαθμοί θα καταχωρηθούν σε Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, 

συνοδευόμενοι από επαρκή αναλυτική αιτιολόγηση της βαθμολογίας. 

17.5.5 Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για 

όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 

αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 

άνω διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας. 

17.6 Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 

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

κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και 

την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

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

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

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

κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

17.8 Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

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

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

17.9 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

στους προσφέροντες (σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)  μόνο σε όσους 

δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά από τη διαγωνιστική διαδικασία.  

17.10 Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 14. 

17.11 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ  τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση «προσωρινό 

ανάδοχο», να υποβάλει (σύμφωνα με την παράγραφο 12α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019),  εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74). Η υποβολή των δικαιολογητικών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης, προσκομίζονται σε φυσική 

μορφή,  με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση,  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

(από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του ΚΑΠΠΑ. 

 

17.12 ΤΑ  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 

1. Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις 

μεταβολές του. Επαρκεί πρόσφατη εκτύπωση Στοιχείων Επιχείρησης από την Προσωποποιημένη 

Πληροφόρηση του TAXISnet(σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 

52/01.04.2019 τεύχος Α'), Έκδοση έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της) 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, γίνεται δεκτό,  (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 

4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι 

σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο 

Υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

3. Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που τηρείται στο 

κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, γίνεται δεκτό, (σύμφωνα με 

την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, γίνεται δεκτή, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 

του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, γίνεται δεκτό, (σύμφωνα με 

την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'),  εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού. 

6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 

για όλο το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να 

είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του 

άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  

6.1 Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών 

που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν 

να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 

προσωρινοί ανάδοχοι. 

7. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, (φορολογική 

ενημερότητα), από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
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υποχρεώσεις, το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτό, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 

43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του.  

7.1 Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών 

που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν 

να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 

προσωρινοί ανάδοχοι. 

8. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

εκδόθηκαν σε βάρος του εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 80 

παρ. 2 περίπτ. γ΄ Ν 4412/16, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. Α.2 του άρθρου 39 του Ν 

4488/2017).   

Επισήμανση: με την παράγραφο 7αα του άρθρου 43 του του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 

τεύχος Α'] αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) ώστε 

το συγκεκριμένο δικαιολογητικό να μην υποκαθίσταται υποχρεωτικά από ένορκη βεβαίωση 

(η οποία γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της), 

αλλά να αρκεί εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 

52/01.04.2019 τεύχος Α'), η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου, ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

9. Σε περίπτωση ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

 Σχετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως και τα ανάλογα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ή / και οικονομικής επάρκειας που 

απαιτεί η παρούσα προς τεκμηρίωση της στήριξης που προσφέρει.   

 Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, πρέπει να μη 

συντρέχει λόγος αποκλεισμού από εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.  

 Τα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τον 

οικονομικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και ελέγχονται κατά το 

στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα δικαιολογητικά του συμμετέχοντα φορέα.  

 

17.13 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 

      α) Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή 

δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=4412/16&typen=4
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-80-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-60-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
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εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή τη 

δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4250 / Α’ / 26-03-2014) 

συνοδευόμενο Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ.) 

 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):  

α) Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας 

το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των τροποποιήσεων.  

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

 

 Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 

α)  Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με 

αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το 

δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη 

σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 

ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

       β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από 

αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 

αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη 

μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 

του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 

και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η 

υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

Επισήμανση: Μετάφραση αλλοδαπών εγγράφων 

Με την παράγραφο 7αβ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'] 

αποσαφηνίζεται ότι τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται στο στάδιο κατακύρωσης 

πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση. 

 

 Για IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών:  

α) Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας 

το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των τροποποιήσεων.  

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί 

με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

2. Το Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο 

τους, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ 

του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') τα αποδεικτικά 

ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων και τα πιστοποιητικά 

αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων 

εταιρειών, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή τους, πιο συγκεκριμένα:   

Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών), 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
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δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση 

συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του 

τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 

υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις 

κείμενες διατάξεις).  

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 

περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η 

οποία θα αναφέρει: i. την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ii. την έγκριση υποβολής 

κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά, 

iii. το μέρος της προμήθειας-υπηρεσίας (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε 

μέλος της ένωσης στην εκτέλεση της προμήθειας-υπηρεσίας, iv. τον ορισμό νομίμου 

εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για 

το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη 

στοιχεία επικοινωνίας, v. τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, vi. ότι τα μέλη της 

ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο 

έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, 

θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, viii. ότι η 

κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη 

διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την προμήθεια που 

προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την 

έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή, ix. ότι τα μέλη 

της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την 

τήρηση των όρων της σύμβασης. 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, γίνεται δεκτό,  (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 

4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι 

σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο 

Υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις, το οποίο αφορά στους διαχειριστές και 

στο νόμιμο εκπρόσωπο για:  

α) τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε),  

β) τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε),  

γ) τις εταιρείες (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών) Ι.Κ.Ε.  

δ) Ειδικότερα για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) το Απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά: 

 τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο  και 

 όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

ε) για τους Συνεταιρισμούς το Απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά: 

 όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

4. Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου που τηρείται στο 

κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, γίνεται δεκτό, (σύμφωνα με 

την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
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5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, γίνεται δεκτή, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 

του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, γίνεται δεκτό, (σύμφωνα με 

την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'),  εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού. 

7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 

για όλο το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να 

είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του 

άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

7.1 Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των 

πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς 

πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και 

τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, 

εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 

Ειδικότερα: 

α) Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.), εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης (Ε. Π. Ε.), εταιρείες (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών) Ι.Κ.Ε. και οι ανώνυμες 

εταιρείες (Α. Ε.), θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

8. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, (φορολογική 

ενημερότητα), από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις, το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτό, (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 

43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του.  

8.1 Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των 

πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς 

πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν 

και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
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ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 

υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 

9. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

εκδόθηκαν σε βάρος του εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 80 

παρ. 2 περίπτ. γ΄ Ν 4412/16, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. Α.2 του άρθρου 39 του Ν 

4488/2017).   

Επισήμανση: με την παράγραφο 7αα του άρθρου 43 του του N. 4605/19 [ΦΕΚ 52/01.04.2019 

τεύχος Α'] αναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) ώστε 

το συγκεκριμένο δικαιολογητικό να μην υποκαθίσταται υποχρεωτικά από ένορκη βεβαίωση 

(η οποία γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της), 

αλλά να αρκεί εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών (σύμφωνα με την παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του N. 4605/19 [ΦΕΚ 

52/01.04.2019 τεύχος Α'), η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου, ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

10. Σε περίπτωση ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

 Σχετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως και τα ανάλογα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ή / και οικονομικής επάρκειας που 

απαιτεί η παρούσα προς τεκμηρίωση της στήριξης που προσφέρει.   

 Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, πρέπει να μη 

συντρέχει λόγος αποκλεισμού από εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.  

 Τα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τον 

οικονομικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και ελέγχονται κατά το 

στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα δικαιολογητικά του συμμετέχοντα φορέα. 

 

17.14 Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

17.15 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

17.16 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα εντός της προθεσμίας πέντε 

(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

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

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 

αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα 

αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=4412/16&typen=4
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-80-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-60-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bf%ce%b4%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
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διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του Ν.4412/2016, τηρουμένων των 

αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.». 

17.17 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το ΕΕΕΣ,  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού των Ν. 4412/16, αποκλείεται  ο προσωρινός ανάδοχος και 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 

ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

17.18 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τον 

αποκλεισμό του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 

είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

17.19 Στη συνέχεια, το Δ.Σ. εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και 

σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, 

αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό για ενημέρωση. Η 

Πράξη κατακύρωσης (σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) κοινοποιείται μόνο 

σε όσους δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά από τη διαγωνιστική διαδικασία.  

17.20 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

17.21 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

17.22 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ. του ΚΑΠΠΑ, η δε σχετική 

απόφαση υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για έλεγχο 

νομιμότητας. Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, η νομιμότητα της παρούσας 

διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για το σκοπό 

του ελέγχου, το ΚΑΠΠΑ θα υποβάλει στον καθ΄ ύλη αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου το φάκελο του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία καθώς και 

ανυπόγραφο το σχέδιο της σύμβασης. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η σύμβαση δεν θα 

υπογραφεί.       

Άρθρο 18ο 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 5ου άρθρου του 

Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (Υπουργική Απόφαση 

ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012) και αυτών της περίπτωσης (β) της 2ης παραγράφου 

του 6ου άρθρου του Ν. 4155/2013. 

Άρθρο 19ο 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
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Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση 

του προς το Δ.Σ. του ΚΑΠΠΑ που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει : Στις διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, 

με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη 

ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα 

της σύμβασης, 

 α. Κατακύρωση της εργασίας  

 β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών  

γ Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισοδύναμων προσφορών.  

Άρθρο 20ο  

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης ( Ν.4412/16 , άρθρο 105) 

20.1 Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 

κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η Πράξη κατακύρωσης (σύμφωνα με 

την παράγραφο 13 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) κοινοποιείται μόνο σε όσους δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά από τη διαγωνιστική διαδικασία. 

20.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα 

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

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 

20.3 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

20.4 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση 

το άρθρο 106 του Ν.4412/16 . 

Άρθρο 21ο  

Σύμβαση  

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που 

την συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από το ΚΑΠΠΑ, καθώς και τις 

τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-43-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-2/
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δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

εξής : 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

- Την σχετική δαπάνη 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης εκτέλεσης της δαπάνης. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του αναδόχου. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δαπάνης. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση υπογράφεται για το  ΚΑΠΠΑ από τον Πρόεδρο του. Το αντικείμενο της σύμβασης θα 

παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό 

προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από 

γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης  

Η Σύμβαση δύναται να παραταθεί σύμφωνα με Άρθρο 217 του Ν.4412/2016 «Διάρκεια 

σύμβασης παροχής υπηρεσίας» και το Άρθρο 132 την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016 Τροποποίηση 

συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),  όταν οι τροποποιήσεις, 

ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. 

Άρθρο 22ο  

Χρόνος εκτέλεσης της δαπάνης  ( Ν 4412/16, άρθρο 206,208,209,213) –  Κυρώσεις ( Ν 4412/16, 

άρθρο 207) 

Για την ΟΜΑΔΑ Α η ενδεικτική Ημερομηνία Έναρξης θα είναι η 15/09/2019 κ α ι  Ενδεικτική 

Ημερομηνία Λήξης  η 30/10/2019. 

Για την ΟΜΑΔΑ Β η ενδεικτική Ημερομηνία Έναρξης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και 

για 12 μήνες  

 

Η βεβαίωση εκτέλεσης της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί  από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, 

κατόπιν ελέγχου, με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

και  τα προβλεπόμενα στα άρθρα 208,213, του Ν.4412/16.  

 

Άρθρο 23ο  

Πληρωμή του αναδόχου  ( Ν 4412/16, άρθρο 200) 

Ο ανάδοχος  βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ.,) που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής 

της Σύμβασης. Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής 

βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του 

Ν.3801/09). Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

 

Άρθρο 24ο  

Δημοσίευση ( Ν. 4412/16, άρθρο 66, 376 παράγραφος 4,5, 377,379) 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

 Τη Δημοσίευση  στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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 Την καταχώρηση της Προκήρυξης της Ε.Ε. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

 Την καταχώρηση της Διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  

 Τη δημοσίευση της Περίληψης στη Διαύγεια 

 Τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες 

 Ανάρτηση του διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

 Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

http://www.glyfada.gr 

 

 

 

 

 

Άρθρο 25ο  

Διαφορές διακήρυξης – νόμων 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16. Συμπληρωματικά ισχύουν ο Ν. 3852/2010 

«Καλλικράτης» και ο Ν. 3463/2006 «Καποδίστριας», καθ’ ό μέρος δεν έχει καταργηθεί από το Ν. 

3852/2010. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης  εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις.  

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές τροποποιημένες διατάξεις του Ν. 4412/2016, του 

Ν.1069/1980, του Ν. 3463/2006, του Ν.4555/2018 και του Ν.4605/2019 καθώς και οι σχετικοί 

Νόμοι, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί 

Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Κ.Α.Π.ΠΑ 

 

 

ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

http://www.glyfada.gr/
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