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                                                                   ΑΞΝΦΑΠΖ  
 

ΘΔΚΑ: Γηαθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: "ΘΝΞΖ ΘΑΚΛΥΛ ΤΖΙΥΛ 

ΣΝΟΡΥΛ ΘΙΞ ΣΥΟΥΛ ΞΟΑΠΗΛΝ ΓΖΚΝ ΙΔΠΒΝ  (Γ.Δ. ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ, Γ.Δ. 

ΘΑΙΙΝΛΖΠ, Γ.Δ. ΔΟΔΠΝ- ΑΛΡΗΠΠΖΠ, Γ.Δ. ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ, Γ.Δ ΞΔΡΟΑΠ, Γ.Δ. ΚΖΘΚΛΑΠ, Γ.Δ. 

ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ)", γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΓΖΚΝ ΙΔΠΒΝ, πξνυπνινγηζκνχ: 

εμήληα πέληε ρηιηάδσλ, εμαθνζίσλ είθνζη νθηψ θαη είθνζη ηξηψλ ιεπηψλ (65.628,23)  επξψ ελδεηθηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α 17%.  

 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

                                                                           

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο :  

1. Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Ξξφγξακκα 

Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/07-06-2010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

2. Λ.4555/18«Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο 

Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο-Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Ν.Ρ.Α » [ Ξξφγξακκα ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η] 

3. Ρν Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΘ 147/Α/08-08-2016) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη .  



4. Ρν Λ.2690/1999 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. 45/Α/09-

03-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

5. Ρν Λ.2859/2000 «Θχξσζε Θψδηθα Φ.Ξ.Α.» (ΦΔΘ 248/Α/07-11-2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη.  

6. Ρν Λ.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν Γ.Δ.Κ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο 

Λνκνζεζίαο» (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

7. Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

8. Ρν Λ.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» (ΦΔΘ 204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη.  

9. Ρν άξζξν 64 ηνπ Λ.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 

4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 167/Α/23-07-2013), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

11. Ρν Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»(ΦΔΘ 143/Α/28-06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη.  

12. Ρν Ξ.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/ Α) 

13.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006/Α’114 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα 

ηεο  παξ 9εδ.β  ηνπ άξζξνπ 209  

14. Σο  άρκρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν 

επιχειριςεων και άλλεσ διατάξεισ». 

15.Ρελ αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Π (Φ.Δ.Θ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε  «Ρππνπνηεκέλνπ 

Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο » (ΡΔΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Λ.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ  

16. Την Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 15 ΔΑΑΓΖΠ (Απφθαζε 161/2016) «Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο 

Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Λ. 4412/16 

17. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 154 έσο θαη 159 ηνπ Λ. 4600/2019 

18. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ. 4605/2019 



19.Ρν αξηζκ. 17646/17-04-2019 πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ κε ΑΓΑΚ: 

19REQ004820671. 

 

20.Ρελ  αξηζκ. 535/22-04-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο κε ΑΓΑ: 6ΘΥΘΥΙΦ-ΓΒΝ. 

 

21.Ρελ αξηζκ. 190/08-04-2019 Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο ηεο 

ππεξεζίαο. 

 

22.Ρελ  αξηζκ. 189/14-05-2019 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ α) νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη β) θαηαξηίζζεθαλ  νη φξνη δηαθήξπμεο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: "ΘΝΞΖ 

ΘΑΚΛΥΛ ΤΖΙΥΛ ΣΝΟΡΥΛ ΘΙΞ ΣΥΟΥΛ ΞΟΑΠΗΛΝ ΓΖΚΝ ΙΔΠΒΝ  (Γ.Δ. ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ, Γ.Δ. 

ΘΑΙΙΝΛΖΠ, Γ.Δ. ΔΟΔΠΝ- ΑΛΡΗΠΠΖΠ, Γ.Δ. ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ, Γ.Δ ΞΔΡΟΑΠ, Γ.Δ. ΚΖΘΚΛΑΠ, Γ.Δ. 

ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ)" 

 

23. Ρελ αξηζκ. 57/2019 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ  

 

24. Ρηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: "ΘΝΞΖ ΘΑΚΛΥΛ ΤΖΙΥΛ ΣΝΟΡΥΛ ΘΙΞ ΣΥΟΥΛ 

ΞΟΑΠΗΛΝ ΓΖΚΝ ΙΔΠΒΝ  (Γ.Δ. ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ, Γ.Δ. ΘΑΙΙΝΛΖΠ, Γ.Δ. ΔΟΔΠΝ- ΑΛΡΗΠΠΖΠ, Γ.Δ. 

ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ, Γ.Δ ΞΔΡΟΑΠ, Γ.Δ. ΚΖΘΚΛΑΠ, Γ.Δ. ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ)" 

 

25. Ρν αξηζκ. 21136/10-05-2019 έγγξαθν ηνπ Γξ. Γεκάξρνπ πεξί αλαρψξεζεο  Γεκάξρνπ θαη νξηζκνχ 

Γεκαξρεχνπζαο Αληηδεκάξρνπ. 

 

 

                                                                ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ  

 
 

Ππλνπηηθό δηαγσληζκφ , κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: "ΘΝΞΖ ΘΑΚΛΥΛ ΤΖΙΥΛ ΣΝΟΡΥΛ ΘΙΞ ΣΥΟΥΛ ΞΟΑΠΗΛΝ ΓΖΚΝ 

ΙΔΠΒΝ (Γ.Δ. ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ, Γ.Δ. ΘΑΙΙΝΛΖΠ, Γ.Δ. ΔΟΔΠΝ- ΑΛΡΗΠΠΖΠ, Γ.Δ. 

ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ, Γ.Δ ΞΔΡΟΑΠ, Γ.Δ. ΚΖΘΚΛΑΠ, Γ.Δ. ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ)", γηα ην έηνο 2019 γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ΙΔΠΒΝ, πξνυπνινγηζκνχ: 65.628,23 (εμήληα πέληε ρηιηάδσλ, εμαθνζίσλ είθνζη 

νθηψ θαη είθνζη ηξηψλ ιεπηψλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θσδηθφ Αξηζκφ 

Δμφδνπ Θ.Α.Δ: 35.6279.0004 "ΘΝΞΖ ΘΑΚΛΥΛ ΤΖΙΥΛ ΣΝΟΡΥΛ ΘΙΞ ΣΥΟΥΛ ΞΟΑΠΗΛΝ ΓΖΚΝ 

ΙΔΠΒΝ  (Γ.Δ. ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ, Γ.Δ. ΘΑΙΙΝΛΖΠ, Γ.Δ. ΔΟΔΠΝ- ΑΛΡΗΠΠΖΠ, Γ.Δ. ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ, 

Γ.Δ ΞΔΡΟΑΠ, Γ.Δ. ΚΖΘΚΛΑΠ, Γ.Δ. ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ)", Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ΙΔΠΒΝ. 

 

Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο ππεξεζίαο κε βάζε ηνπο Ξίλαθεο ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Β.  

 

 

 



ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ Πηξέκκαηα  

ΘΔΠΖ 

  

             69,00 

  

  

 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ  ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

- ΆΙΠΝΠ ΡΠΑΚΑΘΗΑ  

- ΞΑΟΘΝ ΔΗΟΖΛΖΠ  

- ΞΔΟΗΚΔΡΟΝΠ ΓΖΞΔΓΝ  

- ΠΞΖΙΑΗΝ – ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ  

- ΞΟΝΑΙΔΗΝΠ ΣΥΟΝΠ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΓ.ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ  

- ΑΙΑΛΗ ΠΡΖΛ ΞΙΑΡΔΗΑ ΣΝΙΖ 

- ΑΙΔΗΝΠ ΣΥΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΓ.ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

- ΑΙΔΗΝΠ ΣΥΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ ΑΓ.ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

- ΚΛΖΛΔΗΝ ΒΑΦΔΗΑΓΖ 

- ΚΛΖΚΔΗΝ ΖΟΥΥΛ ΡΥΛ ΞΔΠΝΛΡΥΛ 

- ΣΥΟΝΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΔΛΑΛΡΗ ΠΣΝΙΔΗΝ 

- ΣΥΟΝΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΚΞΟΝΠΘΝΠ  

- ΞΔΘΝΑΙΠΙΙΗΝ ΞΙΖΠΗΝΛ ΠΡΟΑΡΝΞΔΓΝ 

- ΣΥΟΝΠ ΗΞΞΝΓΟΝΚΗΥΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΠΡΑΙΝΠ 

- ΞΙΑΡΑΛΝΠ ΞΔΟΗΝΣΖ ΙΗΓΑΟΗΓΗΑ  

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

- ΚΝΠΛΑ 

- ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΑΟΝΠ 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΛΑΞΖΠ 

 15,00 

- ΑΙΔΗΝΠ ΣΥΟΝΠ ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ 

- ΞΑΟΘΝ ΛΑΞΖΠ  

- ΆΙΠΝΠ ΛΡΝΚΞΑΠ  

- ΞΑΟΘΝ ΑΓ.ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΝΛΑ 

- ΑΙΠΙΗΝ 

- ΙΗΒΑΓΗ 

- ΣΥΟΝΠ ΗΞΞΝΓΟΝΚΗΥΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΠΡΑΙΝΠ 

- ΚΛΖΚΔΗΝ ΖΟΥΥΛ ΡΥΛ ΞΔΠΝΛΡΥΛ 

- ΓΖΞΔΓΝ 5 ΔΞΗ 5 

                 ΔΓΘΑΡΑΙΔΙΔΗΚΚΔΛΑ  ΝΗΘΝΞΔΓΑ / ΑΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 10,00 

                                           ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ  15,00 

                 ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ (ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΑ ΠΡΟΔΚΚΑΡΑ) 
  

 



ΑΓ .ΞΑΟΑΠΘΔΖ: - ΔΘΛΗΘΖ ΝΓΝΠ ΞΟΝΠ ΘΑΙΙΝΛΖ & ΚΡΗΙΖΛΖ – ΛΑΞΖ  - 

ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ, ΔΞΗΠΘΔΤΗΚΥΛ ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΣΥΟΥΛ: ΘΙΝΞΔΓΖ,ΓΔΦΟΑ 

ΘΟΔΚΑΠΡΖΠ 

30,00 ΞΑΙΑΗΝΣΟΗΠΡΗΑΛΗΘΖ ΣΑΙΗΛΑΓΝ ΚΔΠΥΛ ΓΔΦΟΑ ΒΟΥΚΝΛΔΟΝ. 

ΛΑΞΖ : ΓΗΑΦΝΟΑ ΠΖΚΔΗΑ  

  

                    ΠΛΝΙΝ Γ.Δ. ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ (Α) 139,00 

 

 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΑΙΙΝΛΖΠ 

  

  

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΙΙΝΛΖΠ   

    

40,00 

  

  

  

  

·        ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ 

·        ΞΑΟΘΝ ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖ 

·        ΞΑΟΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΙΙΝΛΖΠ 

·        ΣΥΟΝΠ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

·        ΆΙΠΝΠ ΑΓΗΑΠ ΡΟΗΑΓΑΠ 

·       ΆΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ  ΆΓΟΑΠ 
  

  

  

  

25,00 

  

   

·        ΞΑΗΓΗΘΔΠ ΣΑΟΔΠ 

·        ΣΥΟΝΠ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΒΑΚΒΑΘΗΑΠ 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΚΙΝΗ 

·        ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ – ΞΑΟΘΗΛΓ 

·        ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΑΟΑΘΝΗΙΥΛ 

  

  

  

25,00 

  

  

  

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

·        ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

·        ΆΙΠΝΠ ΚΑΘΟΑ ΒΝΙΑΓΑ 

·        ΞΑΓΗΘΔΠ ΣΑΟΔΠ 

·        ΘΖΞΑΟΗΝ ΘΝΗΛ. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ 

·        ΙΑΓΘΑΓΗΑ ΞΑΛΑΓΗΑΠ 

·        ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΟΗΠΒΖΠ   

  

  

  

·      ΓΖΞΔΓΝ ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ 

·      ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ  

-      ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 



 ·       ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 
10,00  

  

ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΑΦΗΥΛ   

  

  

  

  

  

10,00 

·        ΘΖΞΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ 

·        ΞΑΗΓΗΘΔΠ ΣΑΟΔΠ 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΑΓ. ΓΔΥΟΓΗΝ 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΔΛΑΛΡΗ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ 

·        ΘΖΞΝΠ ΘΝΘΝΟΝΒΙΖ 

-    ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΘΑΙΝΣΥΟΗΝ   

  

  

25,00  

  

  

 

·        ΘΖΞΝΗ ΔΗΠΝΓΝ ΣΥΟΗΝ 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ 

·        ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΘΑΙΝ ΙΗΚΑΛΗ 

·        ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΑΟΣΑΗΑ ΆΛΡΗΠΠΑ 

·        ΙΗΚΛΖ ΠΘΑΙΝΣΥΟΗΝ 

·        ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

 

ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΛΔΚΝΡΗΑΠ 

  

  

  

  

20,00 

  

  

  

  

·        ΘΖΞΝΗ ΔΗΠΝΓΝ ΣΥΟΗΝ 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ 

·        ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΘΑΙΝ ΙΗΚΑΛΗ 

·        ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΑΟΣΑΗΑ ΆΛΡΗΠΠΑ 

·        ΙΗΚΛΖ ΠΘΑΙΝΣΥΟΗΝ 

·        ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΔΟΑΚΗΝ   

  

30,00 

  

  

  

  

·        ΆΙΠΝΠ ΞΑΞΗΑΛΥΛ 

·        ΞΑΗΓΗΘΔΠ ΣΑΟΔΠ 

·        ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ ΠΘΑΙΑΠ 

·        ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ ΘΔΟΑΚΗΝ 

 -      ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΦΗΙΗΑΠ   

  

 

20,00 

·        ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

·        ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ  

·        ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΝΗΘΝΞΔΓΝ ΞΙΖΠΗΝΛ ΞΑΗΓΗΘΖΠ ΣΑΟΑΠ 



·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ   

  

  
·        ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                                          ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 45,00 

                            ΔΓΘΑΡΑΙΔΙΔΗΚΚΔΛΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ   20,00 

                            ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ - ΑΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 25,00 

                              ΠΛΝΙΝ Γ.Δ. ΘΑΙΙΝΛΖΠ (Β) 295,00 

 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΟΔΠΝ - ΑΛΡΗΠΠΖΠ 

 
ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΡΔΟΝΛΡΑΠ 

 - ΑΞΝ ΘΔΠΖ ΓΔΦΟΗ ΔΥΠ ΔΗΠΝΓΝ ΣΥΟΗΝ 
  

25,00 

 

 - ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

-  ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΑ ΡΝ ΣΥΟΗΝ ΞΝ ΞΑΟΣΔΗ ΡΝ ΓΑΠΝΠ  

 -  ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΣΗΓΖΟΥΛ 

  

  

5,00 

 

 - ΔΗΠΝΓΝΠ ΣΥΟΗΝ 

 - ΣΥΟΝΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ 

 - ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ 

 - ΔΗΠΝΓΝΠ ΞΑΛΥ ΣΥΟΗΝ 

 - ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΒΑΡΝΠΑΠ 

25,00 

 - ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑΠ ΣΥΟΝΠ ΞΑΟΘΝ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 - ΞΙΑΡΔΗΑ ΣΑΛΗΑ ΘΑΗ Ν ΓΟΝΚΝΠ ΞΟΝΠ ΘΔΠΖ ΝΗΘΗΠΚΝ ΞΔΟΑΠΗΑ 

 - ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ ΓΟΝΚΝΠ ΑΞΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠ 

ΘΑΡΥ ΞΙΑΡΔΗΑ (ΣΑΛΗΑ) 

-   ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΟΔΚΑΠ ΔΗΠΝΓΝΠ ΝΗΘΗΠΚΝ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΝΓΝΠ        

ΞΟΝΠ ΆΓΗΝ ΘΟΗΘΝ  

-   ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑΠ  ΣΥΟΝΠ ΓΖΞΔΓΝ 

- ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑΠ  ΣΥΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ 

- ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑΠ ΣΥΟΝΠ ΞΔΟΗΑΠΡΗΘΝ ΓΑΠΝΠ  

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΔΟΔΠΝ 

 

80,00 

- ΑΙΠΙΙΗΝ ΒΗΓΙΑΠ ΠΘΑΙΑ ΔΟΔΠΝ 

- ΑΙΠΙΙΗΝ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΑΞΝ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΖΞΔΓΝ ΔΟΔΠΝ 

-   ΑΙΠΙΙΗΝ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΞΟΑΡΖΟΗΝ  ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ ΚΟΠΗΛΗΑ ΠΡΖΛ 

ΔΟΔΠΝ 

- ΑΙΠΙΙΗΝ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ ΔΟΔΠΝ 

-  ΦΝΗΛΗΘΝΓΑΠΝΠ ΠΘΑΙΑΠ ΔΟΔΠΝ 



 -     ΑΛΑΣΥΚΑ ΞΝΡΑΚΝ ΣΑΙΑΛΓΟΑΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ ΚΔΣΟΗ ΡΝ 

ΓΔΦΟΗ 

- ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ ΠΘΑΙΑΠ ΔΟΔΠΝ 

- ΑΞΝ ΓΔΦΟΑ ΤΑΟΝΞΝΡΑΚΝ ΣΑΙΑΛΓΟΑΠ ΚΔΣΟΗ ΡΝ ΑEOLIAN VILLAGE. 

- ΔΙΗΘΝΓΟΝΚΗΝ ΔΟΔΠΝ 

- ΆΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΔΠΝΡΝΞΝ 

 7,00 
- ΑΙΠΙΙΗΝ ΞΙΑΘΗΑ 

- ΞΑΗΓΗΘΔΠ ΣΑΟΔΠ ΡΑΒΑΟΗΝ ΘΑΗ ΚΔΠΝΡΝΞΝ 

- ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ 

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΆΛΡΗΠΠΑΠ   

  

  

  

  

  

  

  

91,00 

  

  

  

  

- ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΑΓΗΑΠ ΚΑΟΗΛΑΠ  

- ΓΗΑ ΡΝΠ ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΡΕΗΘΟΑ, ΓΑΒΒΑΘΑ, ΘΑΚΞΝ, ΙΑΤΑΟΛΑ - ΙΗΥΡΑ 

- ΠΣΝΙΔΗΑ 

- ΣΥΟΝΠ ΑΓΑΙΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ ΔΗΠΝΓΝ ΡΝ ΣΥΟΗΝ 

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

- ΆΙΠΝΠ ΆΛΡΗΠΠΑΠ 

 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΗΓΟΗΝ 

  

  

- ΘΑΠΡΟΝ ΘΑΗ Ν ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ ΓΟΝΚΝΠ ΡΝ ΠΗΓΟΗΝ   

  

14,00 

 

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                                        ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ  45,00 

            ΔΓΘΑΡΑΙΔΙΙΔΗΚΔΛΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ  - ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ  20,00 

                         ΠΛΝΙΝ Γ.Δ. ΔΟΔΠΝ – ΑΛΡΗΠΖΠ (Γ) 312,00 

    

  

   

  

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ 

ΘΔΠΖ 

                        ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ 
20,00 

- ΆΙΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ 



- ΆΙΠΝΠ ΖΟΥΝ ΓΗΘ.ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ  

- ΣΥΟΝΠ ΞΝΙΘΔΛΡΟΝ  

- ΆΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ, ΝΓΝΗ ΘΙΞ. 

                               ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΞΖΠ  

  

  

15,00 

- ΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΘΑΞΖΠ (5) 

- ΆΙΠΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ  

- ΆΙΠΝΠ ΞΑΙΑΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ 

- ΆΙΠΝΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠ  

- ΆΙΠΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ  

- ΆΙΠΝΠ ΞΑΛΥ ΑΞΝ ΡΝ ΣΥΟΗΝ  

- ΆΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ, ΝΓΝΗ ΘΙΞ. 

                               ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΔΙΝΞΖΠ    

10,00  

  

- ΆΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΞΔΙΝΞΖΠ (2) 

- ΆΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ, ΝΓΝΗ, ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΘΙΞ. 

                                ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΙΔΗΝΠ  

  

15,00 

- ΆΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΘΙΔΗΝΠ (3) 

- ΆΙΠΝΠ ΘΟΗΑΘΗΓΖ (ΔΗΠΝΓΝΠ ΣΥΟΗΝ) 

- ΆΙΠΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΔΟΗΞΡΔΟΝ ΡΠΑΚΑΘΗΑ  

- ΆΙΠΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΘΙΔΗΝΠ  

- ΆΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ, ΝΓΝΗ, ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΘΙΞ. 

                                         ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ  
  

  

- ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ ΓΟΝΚΝΠ ΠΡΑ ΡΠΝΛΗΑ (ΙΗΚΑΛΗ ΡΠΗΙΗΘΙΖΠ)  

40,00 

  
- ΝΓΝΗ ΑΞΝ ΙΗΛΝΣΥΛΑ ΚΔΣΟΗ ΡΑΜΗΑΟΣΖ 

                           ΔΓΘΑΡΑΙΔΙΔΗΚΚΔΛΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ  
15,00 

 

                            ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ - ΑΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 15,00 

                           ΠΛΝΙΝ Γ.Δ. ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ (Γ) 
130,00 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΔΡΟΑΠ 

ΘΔΠΖ 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΑΦΗΥΛΑΠ 

- ΓΗΑΠΡΑΟΥΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΔΞΑΟΣΗΑΘΝ ΓΟΝΚΝ ΔΥΠ ΘΔΠΖ ΑΙΥΛΗΑ   

  
- ΘΔΠΖ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ                                         

- ΘΔΠΖ ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ                                                                        



- ΞΟΥΖΛ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ               13,00 

- ΞΙΑΡΔΗΑ ΚΛΖΚΝΟΗΑ                                                                       

- ΝΗΘΝΞΔΓΝ ΡΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΝ ΔΙΑΗΝΡΟΗΒΔΗΝ      

- ΚΛΖΚΝΟΗΑ   ΘΑΗ ΓΗΑΘΙΑΓΥΠΖ ΑΞΝ ΠΖΚΔΗΝ ΞΙΑΘΝΟΑ  ΥΠ ΞΙΑΡΔΗΑ 

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΤΖΙΝΚΔΡΥΞΝ 

  

5,00 

- ΘΔΠΖ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ  

- ΘΔΠΖ ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ       

- ΘΔΠΖ ΘΝΘΘΗΛΝΠ ΒΟΑΣΝΠ ΑΙΠΙΙΗΝ     

- ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΠΙΑΛΖ  

-ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΡΤΖΠ 

  

4,00 

- ΘΔΠΖ ΗΑΡΟΔΗΝ ΚΔΣΟΗ ΓΖΞΔΓΝ ΘΑΗ ΚΔΣΟΗ ΓΑΠΙΗΝ 

- ΘΔΠΖ ΠΘΝΟΓΑ ΚΔΣΟΗ ΜΙΝΟΓΔΗΝ ΞΔΟΗΘΙΖ ΘΑΙΙΗΞΝΙΗΡΖ 

- ΣΥΟΝ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΠΡΤΖΠ  

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΘΝΡΑΟΝ 

 35,00 

- ΘΔΠΖ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ   

- ΔΛΡΝΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΆΛΑΜΝ 

- ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ ΆΛΑΜΝ 

- ΘΔΠΖ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΠΘΝΡΑΟΝ 

- ΑΙΠΙΙΗΝ ΚΛΖΚΝΟΗΑ  

- ΘΔΠΖ ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ ΠΘΝΡΑΟΝ  

- ΘΔΠΖ ΖΟΥΝ ΞΙΑΡΔΗΑΠ                                                                    

- ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ  

- ΘΔΠΖ ΓΖΞΔΓΝ 5Σ5 

- ΘΔΠΖ ΑΚΞΔΙΗΑ  

- ΣΥΟΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ                                                                        

- ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΠΘΝΡΑΟΝ  

- ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ ΑΛΑΜΝ 

- ΘΔΛΡΟΗΘΝΗ ΓΟΝΚΝΗ  

- ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΔΙΔΚΝΛΑΠ ΡΠΗΣΟΑΛΡΑ 

-  ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΔΡΟΑΠ   

  

  

  

  

  

- ΘΔΠΖ ΘΑΒΑΘΖ 

- ΘΔΠΖ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ  

- ΘΔΠΖ ΑΙΑΘΗ 

- ΘΔΠΖ ΑΓ.ΘΖΟΘΝΠ  

- ΘΔΠΖ ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ  



- ΘΔΠΖ ΓΖΞΔΓΝ  16,00 

  

  

  

  

  

  

  

- ΘΔΠΖ ΙΗΓΥΛΑ 

- ΙΗΚΑΛΗ ΚΔΣΟΗ ΡΠΑΙΗΘΖ 

- ΦΟΑΓΚΑ  

- ΙΗΚΑΛΗ ΘΑΒΑΘΖ 

- ΞΔΡΟΗ  

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

- ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ - ΞΖΓΥΛ 

                                            ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 35,00 

                             ΔΓΘΑΡΑΙΔΙΔΗΚΚΔΛΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ  15,00 

                             ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ  - ΑΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 15,00 

                                    ΠΛΝΙΝ Γ.Δ ΞΔΡΟΑΠ (Δ) 

 
138,00 

 

 

  

  

  

  

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΖΘΚΛΑΠ 

Γ.Θ ΚΖΘΚΛΑΠ 

- ΑΙΠΙΙΗΝ ΞΔΟΗΝΣΖ ΑΙΥΛΗΑ ΚΖΘΚΛΑΠ  

 

  

20,00 

  

- ΡΟΗΑ ΑΙΠΙΙΗΑ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΑΓΗΑΠ 

ΘΟΗΑΘΖΠ  

- ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΑΓ.ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΝΛΑ  

- ΞΑΟΘΗΛΓΘ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΚΖΘΚΛΑΠ  

- ΞΙΑΡΔΗΑ ΙΔΘΝΛΗΘΝ  

- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

- ΞΔΟΗΝΣΖ ΘΑΠΡΟΝ-ΦΙΑΘΗΝ &ΞΟΝΠ ΚΖΘΚΛΑ  

- ΞΔΟΗΜ ΡΝ ΓΖΞΔΓΝ ΚΖΘΚΛΑΠ  

- ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ -ΓΟΝΚΝΠ –ΒΑΦΔΗΝ – ΙΑΓΘΑΓΑΘΗ -ΔΛΡΝΠ ΣΥΟΗΝ  

                                ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΟΓΔΛΝ   

10,00 

 
- ΓΗΑΦΝΟΑ ΠΖΚΔΗΑ  

                            ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΔΞΔΡΚΛΝ  

10,00 

 
- ΓΗΑΦΝΟΑ ΠΖΚΔΗΑ  

                              ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΘΑΚΗΛΔΑΠ    

  

10,00 
- ΓΗΑΦΝΟΑ ΠΖΚΔΗΑ                                                      

ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 
  

  
                                                ΚΖΘΚΛΑ  

- ΜΔΛ. ΓΔΙΦΗΛΗΑ ΚΔΣΟΗ ΑΓ.ΙΔΚΝΛΖ 2 ΞΙΔΟΔΠ  



- ΒΔΛΕΗΛΑΓΗΘΝ ΡΕΑΛΔΡΝ ΔΥΠ ΒΑΦΔΗΝ  20,00 

  

  

- ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΚΖΘΚΛΑΠ ΔΥΠ ΘΑΚΞΗΛΓΘ  

- ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΒΑΦΔΗΝ- ΔΠΡΗ. ΚΝΙΒΑΛΖ ΔΥΠ ΞΔΡΟΗΛΝ ΘΑΗ ΔΛΡΝΠ 

ΡΝ ΣΥΟΗΝ 

                                             ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ 15,00 

                            ΔΓΘΑΡΑΙΔΙΔΗΚΚΔΛΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ  10,00 

                               ΠΛΝΙΝ Γ.Δ. ΚΖΘΚΛΑΠ (ΠΡ) 95,00 

 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ 
  

 
ΘΔΠΖ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ 

20,00 

  

- ΆΙΠΝΠ ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ 

- ΆΙΠΝΠ ΘΑΟΓΥΛΑΠ 

- ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

- ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΝΗΘΝΞΔΓΝ <<ΚΞΑΟΝ>> 

- ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΑΟΘΗΛΓΘ 

 - ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΒΟΗΠΑΠ   

  

3,00 

  

- ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ  

- ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΑΟΘΗΛΓΘ 

 - ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΗΠΒΝΟΗΝ   

 

3,50 

  

  

  

- ΓΖΚ.ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

- ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ ΘΑΗ ΣΥΟΝΠ ΖΟΥΝ 

- ΓΖΚ.ΞΑΟΘΗΛΓΘ 

 - ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΒΑΠΗΙΗΘΥΛ 

   

  

7,00 

  

  

- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

- ΓΖΚ.ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

- ΞΑΟΘΝ ΘΑΡΥ ΑΓΝΟΑΠ 

- ΞΑΟΘΝ ΡΑΜΗΑΟΣΖΠ 

- ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ ΘΑΗ ΣΥΟΝΠ ΖΟΥΝ 

 - ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΡΑΟΝ 
2,00 

- ΓΖΚ.ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 



                                            ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 

  

60,00 

- ΞΑΟΑΙΗΑΘΝΠ ΠΘΑΙΑΠ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ 

- ΞΑΟΑΙΗΑΘΝΠ ΛΦΗΓΑΠ  

- ΘΑΘΔΡΝΗ ΞΟΝΠ ΞΑΟΑΙΗΑΘΝ ΠΘΑΙΑΠ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ 

- ΘΑΘΔΡΝΗ ΞΟΝΠ ΞΑΟΑΙΗΑΘΝ ΛΦΗΓΑΠ  

- ΒΑΠΗΙΗΘΑ-ΞΝΙΗΣΛΗΡΝΠ  

- ΓΗΑΠΡΑΟΥΠΖ ΙΗΠΒΝΟΗ-ΙΗΠΒΝΟΗ 

- ΙΗΠΒΝΟΖ- ΠΘΑΚΛΗΝΓΖ 

- ΞΝΙΣΛΗΡΝΠ-ΠΘΑΙΑ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ 

- ΞΝΙΣΛΗΡΝΠ-ΛΦΗΓΑ 

- ΞΝΙΗΣΛΗΡΝΠ-ΒΟΗΠΑ-ΒΑΡΔΟΑ 

- ΒΑΡΔΟΑ-ΠΡΑΟΝΠ  

- ΓΖΚ.ΞΑΟΘΗΛΓΘ-ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ ΞΟΝΠ ΓΟΝΚΝ ΛΦΗΓΑΠ 

- ΝΓΝΠ ΚΔΡΑΜ ΆΛΥ ΘΑΗ ΘΑΡΥ ΠΡΑΟΝ 

- ΔΗΠΝΓΝΠ ΒΟΗΠΑΠ 

- ΓΟΝΚΝΠ ΞΑΟΘΗΛΓΘ ΒΟΗΠΑΠ 

- ΞΝΙΝΗΞΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ  

                               ΔΓΘΑΡΑΙΔΗΚΚΔΛΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ 20,00 

                                             ΑΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 2,00 

                                            ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ 20,00 

 

                                ΠΛΝΙΝ Γ.Δ. ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ (Ε) 
137,50 

 

 

 

Ζ δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο. 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ηελ 10-06-2019 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 14:00κ.κ. ζην θηίξην ηνπ Γήκνπ ΙΔΠΒΝ, επί ηεο νδνχ Δι.Βεληδέινπ 13-17, Ρ.Θ.  

81132. 

Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ή λα απνζηείινπλ ηηο έγγξαθεο 

πξνζθνξέο ηνπο, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην ηκήκα Ξξσηνθφιινπ Γήκνπ ΙΔΠΒΝ, ην αξγφηεξν 

κέρξη θαη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ 10-06-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 

14:00κ.κ.  

Ξξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ ψξα απηή είλαη εθπξφζεζκε, θξίλεηαη απαξάδεθηε θαη επηζηξέθεηαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί.  

Ξξνζθνξέο, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ή ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζην Γήκν 

ΙΔΠΒΝ επηζηξέθνληαη θαη απηέο ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

                 ΠΛΝΙΝ ΠΡΟΔΚΚΑΡΥΛ   :  Α+Β+Γ+Γ+Δ+ΠΡ+Ε  

 

          1246,50 



Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη 

ηα παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο. 

 

 

 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ 

κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ θαη πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ 

ππνςήθησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ πεξεζία καο ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία  πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηξνπνπνίεζε ή κε 

ησλ φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο 

ππαλαρψξεζεο ηεο απφ ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο πνςεθίνπο.  

Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ Ξξνζθνξψλ απφ ηνπο 

πνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο δαπάλεο.  

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί:  

1. ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΓΔΗΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ  www.mytilene.gr. ΖΙΔΘΡΟ. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ/ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ 

3. ζην Θεληξηθό Ζιεθηξνληθό Κεηξών Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο  

    Δκπνξίνπ θαη Ξξνζηαζίαο Θαηαλαισηή. ( ΘΖΚΓΖΠ) 

4. ζε δύν (2) ηνπηθέο εθεκεξίδεο 

Ζ δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη αηειψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Νη παξαιήπηεο ηεο 

Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ 

νπνηαδήπνηε παξάιεςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο  Γήκν θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. 

1. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 

2. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

 

3. ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

 

4. ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

 

5. ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ 

 

6. ΔΛΡΞΝ ΡΔΓ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ 

 

7. ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΚΔΙΔΡΖ) 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Ε 



Ξξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ 

παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Ρπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ θαη 

Γηαρείξηζεο ιηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθνχ. 

Ρει: 22513 50565, 22513 50516  , fax: 22513 50510 , Email: promithies@mytilene.gr 

 

Ππλνπηηθά Πηνηρεία 

  

 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ  

 

 

ΓΖΚΝΠ ΙΔΠΒΝ 

ΔΗΓΝΠ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

 

Ππλνπηηθφο 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

 

10-06-2019 Ζκέξα Γεπηέξα  Υξα:14:00 

 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

 

Κπηηιήλε 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
 

ΘΝΞΖ ΘΑΚΛΥΛ ΤΖΙΥΛ ΣΝΟΡΥΛ ΘΙΞ ΣΥΟΥΛ 

ΞΟΑΠΗΛΝ ΓΖΚΝ ΙΔΠΒΝ  (Γ.Δ. ΑΓΗΑΠ 

ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ, Γ.Δ. ΘΑΙΙΝΛΖΠ, Γ.Δ. ΔΟΔΠΝ- 

ΑΛΡΗΠΠΖΠ, Γ.Δ. ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ, Γ.Δ ΞΔΡΟΑΠ, Γ.Δ. 

ΚΖΘΚΛΑΠ, Γ.Δ. ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ) 
 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ 

 

65.628,23 επξψ κε Φ.Ξ.Α 17% 

 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 

90 εκέξεο 

 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ(ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ) 

 

 

ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

 

ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

ΘΥΓΗΘΝΠ NUTS 

  

EL 411 

 

ΣΟΝΛΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 31-08-2019 

 

 

ΡΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 

ΑΛΑ ΔΘΑΠΡΝΡΔ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ 0,07%1 ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% & επ’ 

απηνχ 20% εηζθνξά ππέξ Ν.Γ.Α.) 

0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ ( Αξρήο Δμέηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ )  ε νπνία ππνινγίδεηαη 

επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη 

θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.2.(επηβαξχλεηαη κε 

ραξηφζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ Ν.Γ.Α 20%) 

                                                           
1
 «Για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ ςτισ ςυμβάςεισ άνω των δυόμιςι χιλιάδων (2.500) ευρϊ που 

υπάγονται ςτον παρόντα νόμο, και ανεξαρτιτωσ πθγισ προζλευςθσ χρθματοδότθςθσ, οι οποίεσ ςυνάπτονται μετά τθν ζναρξθ 
ιςχφοσ του, επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,07%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.». (άρθρο 4 § 3 ζβδομο εδάφιο Ν. 4013/11 όπωσ τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 44 Ν.4605/19 ). 
2
 Από 22-3-2017 βάςει τθσ ΚΤΑ 1191/2017 Τπουργϊν Οικονομικϊν –Δικαιοςφνθσ ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 



 

ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ Θαηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο 

θφξνο εηζνδήκαηνο επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο. 

 

 

 

                                           ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ  
 

                    ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Α     ΓΔΛIΘΝI ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

 
ΑΟΘΟΝ   1o:  ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

ΑΟΘΟΝ   2o:  ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ                                                

ΑΟΘΟΝ   3o:  ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΑΟΘΟΝ   4o: ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ  

ΑΟΘΟΝ   5ν: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΑΟΘΟΝ   6ν: ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΑΟΘΟΝ   7o:  ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΑΟΘΟΝ   8o:  ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΑΟΘΟΝ   9o:  ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ- ΞΟΝΠΥΟΗΛΝΠ  

                      ΑΛΑΓΝΣΝΠ 

ΑΟΘΟΝ 10o:  ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ   

ΑΟΘΟΝ 11o:  ΘΟΗΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

ΑΟΘΟΝ 12o:  ΠΛΑΤΖ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ  

ΑΟΘΟΝ 13o:  ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΑΟΘΟΝ 14o:  ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ 15o:  ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ -ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  

ΑΟΘΟΝ 16o:  ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΘΞΡΥΡΝ  

ΑΟΘΟΝ 17o:  ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ 18o:  ΔΓΓΖΠΔΗΠ                  

ΑΟΘΟΝ 19o:  ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ –ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ  

ΑΟΘΟΝ 20o:  ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΥΛ  

ΑΟΘΟΝ 21o:  ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  

 

 

 

                    ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Β    ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
 

ΑΟΘΟΝ  1o:  ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ  

ΑΟΘΟΝ  2o:  ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ . 

ΑΟΘΟΝ  3o:  ΡΝΞΝΠ, ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ   

 

 

 

  

                   ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Γ    ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ 
 

 
 
                   ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Γ    ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ  

 
ΑΟΘΟΝ   1o:  ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ-ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ-ΞΝΠΝΡΖΡΑ-ΡΗΚΖ  

ΑΟΘΟΝ   2o:  ΡΝΞΝΠ, ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ   

ΑΟΘΟΝ   3o:  ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  

ΑΟΘΟΝ   4o:  ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  

ΑΟΘΟΝ   5o:  ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ  

ΑΟΘΟΝ   6o:  ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ  

ΑΟΘΟΝ   7o:  ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ   8o:  ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ   9o:  ΗΠΣΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ 10o:  ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΥΠ ΔΘΞΡΥΡΝ – ΘΟΥΠΔΗΠ 

ΑΟΘΟΝ 11o:  ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ – ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ 



 

                    ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Δ    ΔΛΡΞΝ  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
 

                    ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  ΠΡ  ΔΛΡΞΝ ΡΔΓ 
 
                    ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ   Ε   ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ  

 
                                                 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ (ΚΔΙΔΡΖ) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



                                                        

                                                          ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

                                                ΓΔΛIΘΝI ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

                                          

  ΑΟΘΟΝ 1ν : ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ           

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :  

(α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή δηκεξείο 

ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο.  

(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζεο. 

 

Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκφο εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν  : ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ επί απνδείμεη, έγγξαθε 

πξνζθνξά κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην πξσηφθνιιν   ηνπ Γήκνπ , ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή ηελ 10-06-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00κ.κ.  ή  λα ηελ 

θαηαζέζνπλ  ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηελ 10-06-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00κ.κ. ζην θηίξην 

ηνπ Γήκνπ ΙΔΠΒΝ, επί ηεο νδνχ Δι. Βεληδέινπ 13-17, Ρ.Θ. 81132. 

Γε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε 

ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην  Γήκν  έγθαηξα. Νη πξνζθνξέο απηέο ζα 

επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 3ν  : ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ-ΓΙΥΠΠΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ.  

Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχκθσλα κε ην αξ.92 ηνπ 

Λ.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.  



Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη θαηά ηελ θαηάζεζή ηνπ λα ζπλνδεύεηαη από αίηεζε 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπ. Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πξόθεηηαη 

λα παξαζηαζεί εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ, ε αλσηέξσ αίηεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεη 

θαη ηα ζηνηρεία απηνύ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν εθάζηνηε 

εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο νθείιεη θαηά ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ζα παξεπξεζεί 

λα θαηαζέζεη ηδηνρείξσο ζηελ επηηξνπή παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.  

Αvηηπξoζθoξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ γίvovηαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Πε 

πεξίπησζε ππoβoιήο ηνπο απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο.  

Πε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν 

πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ 

πεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ 

ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 

εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη 

ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Ρν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ξ.Γ. 28/2015.  

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, 

απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε 

απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο 

θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ3. 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε 

άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ 

ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε4. Ρπρφλ 

ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 

5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/19845 (Α' 188).  

 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα  έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα6,  θαη ε 

κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ.,  

                                                           
3
 παρ 8 άρκρου 92 Ν.4412/16 όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ 8β άρκρου 43 Ν.4605/19 

 
4
 παρ 3 άρκρου 53 Ν.4412/16  

5
παρ 10 άρκρου 80 και παρ 4 άρκρου 92 Ν.4412/16  

6
 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προςφζροντοσ ,είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ «APOSTILE»ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ 

τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 



 

είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 53 

ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε 

ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 

αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν 

επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο  ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν 

έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα “Apostille” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε 

απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα 

πεξί Γηθεγφξσλ.  

 

«Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν 

θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.»7. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή8. 

Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 22 θαη 36 ηνπ Λ. 4412/2016, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ππνγξάθνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά 

κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο 

ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζθνξά «ή ε αίηεζε ζπκκεηνρήο»  ζπλνδεχεηαη κε 

ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε 

πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε 

πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά 

γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε 

νπνία θέξεη ππνγξαθή «κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο».  

 Νη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηov 

oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:     

 

                        

                                                           
7
 Παρ 8α άρκρου 43 Ν.4605/19   

8
 παρ 10 άρκρου 80 και παρ 4 άρκρου 92 Ν.4412/16 



α. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

γ. Ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 

δ. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ). 

ε. Ρα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

                                    

Δληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ηα εμήο :  

α. Σσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», ν 

νπνίνο πεξηέρεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο (αξ.93 ηνπ Λ.4412/16).  

β. Σσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ν νπνίνο πεξηέρεη 

ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 7 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο 

(αξ.94 ηνπ Λ.4412/16) . 

γ. Σσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ 

παξόληνο παξαξηήκαηνο (αξ.95 ηνπ Λ.4412/16) . 

Νη αλσηέξσ ρσξηζηνί θάθεινη θέξνπλ εμσηεξηθά ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 4ν   :    ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ 

Από ην δηαγσληζκό απνθιείνληαη:  

1. Όζνη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ.4412/2016. 

Δηδηθφηεξα, απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνη, φηαλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε  

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 

2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 

ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 

192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

λ. 2803/2000 (Α' 48),  



δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

απηέο Νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο  αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε  

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά : 

αα)Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) , πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη 

Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ββ)Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά  ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, θαζώο θαη 

όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  

δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2. Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο νπνηνζδήπνηε 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:  

α) Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηό έρεη δηαπηζησζεί από δηθαζηηθή 

ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη  

β) Κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε.  



Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο 

ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 

(Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ.9 

3. Δπίζεο απνθιείνληαη: 

 α) πνςήθηνη πνπ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ 

θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ. 

4412/16,  

β) πνςήθηνη πνπ ηεινύλ ππό πηώρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,  

γ) πνςήθηνη πνπ ζπλήςαλ ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ,  

δ) πνςήθηνη πνπ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

ε) πνςήθηνη πνπ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρνπλ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ.4412/16, 
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 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτζρω ρφθμιςη καταλαμβάνει διαδικαςίεσ που εκκινοφν από 13-

11-2017 και δεν αφορά διαδικαςίεσ που ήδη ζχουν εκκινήςει   



 ζη) πνςήθηνη πνπ επηρεηξνύλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

δ) πνςήθηνη πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 

ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο.  

Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ 

έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ 

είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 5ν  :ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

Προσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το  Ρππνπνηεκέλν έληππν πεύζπλεο Γήισζεο(Ρ.Δ..Γ)10 11 12ηνπ 

άξζξνπ 79 παξ 4  ηνπ Λ.4412/16            ( Β/3698/16-11-2016),  πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο δηαθήξπμεο Ξαξάξηεκα ΠΡ  θαη ζπκπιεξψλεηαη   ,(ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ : ΚΔΟΝΠ ΗΗ (ΔΛΝΡΖΡΔΠ  Α,Β, 

θαη Γ13 ) ,ΚΔΟΝΠ ΗΗΗ(ΔΛΝΡΖΡΔΠ  Α,Β,Γ ),ΚΔΟΝΠ IV (ENOTHTA A)  ψζηε λα δειψλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο  νη ζρεηηθέο  πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηα ζρεηηθά πεδία 

ηνπ. Ρν αλσηέξσ Ρππνπνηεκέλν έληππν πεύζπλεο  Γήισζεο(Ρ.Δ..Γ) ππνγξάθεηαη  14 θαη  

ππνβάιιεηαη 15απφ ηνπο  ππνςήθηνπο  αθνχ ζπκπιεξσζεί        
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 Σο ΣΕΤΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ  μορφι ςτθν ιςτοςελίδα  τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
11

 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ)  Β. Σο ΣΕΤΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεφχοσ με 
δεςμευτική ιςχφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 53, χρθςιμοποιείται υποχρεωτικά από τισ ανακζτουςεσ 
αρχζσ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν κακϊσ και διαγωνιςμοφσ μελετϊν 
του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα αξία είναι κατϊτερθ από τα όρια των περιπτϊςεων 

(α), (β) και (γ) του άρκρου 5 .Οι αναθζτοντεσ φορείσ του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δφνανται, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του 

άρκρου 281, να χρηςιμοποιοφν το ΣΕΤΔ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα αξία των οποίων 
είναι κατϊτερθ από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρκρου 235. 
12

 Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΣΒ-Κ3Ε): Επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ του 
ΣΕΤΔ. 
13

 Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με υπεργολάβουσ  
14

(υχνζσ  Ερωτήςεισ – Απαντήςεισ  Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ( αριθμ. 38 ) ε περίπτωςθ που περιςςότερα πρόςωπα, ζχουν υποχρζωςθ 
υπογραφισ του ΣΕΤΔ, υπογράφουν ςτο Μζροσ VI Σελικζσ δθλϊςεισ του ίδιου (και όχι διαφορετικοφ για κάκε υπογράφοντα) 
ΣΕΤΔ. 
15

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ προσ οικονομικοφσ φορείσ  
1) τισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ςφναψθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ ποικίλλουν από τμιμα 
ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΣΕΤΔ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια επιλογισ).  
2) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) και ο οποίοσ δεν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει ζνα ΣΕΤΔ.  
3) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςότερων άλλων 
οικονομικϊν φορζων , οφείλει να υποβάλλει χωριςτό/ά ΣΕΤΔ (Μζροσ II Γ) διαςφαλίηοντασ ότι θ ανακζτουςα αρχι κα λάβει το 
δικό του ΣΕΤΔ μαηί με χωριςτό/ά ΣΕΤΔ όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β του Μζρουσ ΙΙ για 
κάκε ζναν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται. Επίςθσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και οι 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν τo Mζροσ V, εφόςον είναι ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα 
ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ομοίωσ για κακζνα από αυτοφσ.  



Πεκείσζε (1):Υπνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΤΔΥΓ  

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ  Ρ.Δ..Γ είλαη δπλαηή κε   κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφλ θαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  δελ βξίζθεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο  

 Υο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ, λνείηαη ν 

λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 

εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.16 

Σεκείσζε (2):Φξόλνο ππνγξαθήο ηνπ ΤΔΥΓ  

 

Ρν ΡΔΓ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.»
17

 

 

ΑΟΘΟΝ 6ν  :    ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

 

1. Θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη  νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Βηνηερληθφ ε Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 

ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ ηνπο επάγγεικα.  

                                                                                                                                                                                                                 
4) Όταν ςε μια διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ πρζπει να 
κατατίκεται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ , χωριςτό ΣΕΤΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ ζωσ V.  
5)ε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, τμιμα(τα) τθσ 
ςφμβαςθσ το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτά ΣΕΤΔ όπου παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με 
τισ ενότθτεσ Α και Β του Μζρουσ III του ΣΕΤΔ για κάκε ζναν από τουσ υπεργολάβουσ15 . Επίςθσ, εφόςον ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ του(σ) κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν τo 
Mζροσ V, εφόςον είναι ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ομοίωσ για 
κακζνα από τουσ υπεργολάβουσ . Εφόςον το (τα) τμιμα (τα) τθσ ςφμβαςθσ που κα ανατεκοφν με τθ μορφι υπεργολαβίασ δεν 
υπερβαίνει (ουν) το 30%. τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ να 
αποφαςίςει και επομζνωσ να ορίςει ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτθν προκιρυξθ και ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ εάν οι ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β του Μζρουσ III πρζπει ι δεν πρζπει να παρζχονται για υπεργολάβουσ ςτισ ικανότθτεσ των 
οποίων δεν βαςίηεται ο οικονομικόσ φορζασ. 
16

 Άρκρο 79Α όπωσ προςτζκθκε ςτον Ν.4412/16 με τθν παρ 13 του άρκρου 107 Ν.4497/17    
17

 Μετά τθν παράγραφο 3 του άρκρου 79Α προςτίκεται παράγραφοσ 4,με τθν παρ 6 άρκρου 43 Ν.4605/19 



Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζηα Κεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΣΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 

2.   Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληνο 
18 ,  19

  απαηηείηαη λα 

πξνθχπηεη  απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ  αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηνπ ΡΔΓ φηη ε νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηε παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο  ζα δηαζέηνπλ/παξέρνπλ κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηα ηξία  ηειεπηαία 

έηε, ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδεο (10.000,00) επξψ κε Φ.Ξ.Α.. 

 

3.   Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

 

Όζνλ αθνξά ηελ Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή 
20 21

, επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληνο , απαηηείηαη λα πξνθχπηεη  

απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ  αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηνπ ΡΔΓ  φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο  λα δειψλεη φηη: 

 

α) ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

ηξηεηίαο, 

 

β) λα δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν ηερληθφ πξνζσπηθφ κε ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν ην νπνίν ζα επηβιέπεη 

ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 

 

γ) λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ, γηα ηελ αδηάθνπε εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο.  

Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη , ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο κε ζπλεξγεία γηα ηαπηφρξνλε εξγαζία αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα, κε ηα 

θαηάιιεια κεραλεκάησλ, νρήκαηα απνθνκηδήο ησλ ππνιεηκκάησλ θαη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ 

πξνζσπηθνχ. 

 

Πε πεξίπησζε «δάλεηαο ηθαλφηεηαο» ηα αλσηέξσ θξηηήξηα επηινγήο  απαηηείηαη λα πιεξνχληαη απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ δαλείδεη ηελ ηθαλφηεηα.   

 

 

 

                                                           
18 Βι. άξζξν 75 παξ. 3 Ν. 4412/16. 
19 Ενδεικτικά να δηλϊνονται ςτα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥΔ : κατακζςεισ ςε τράπεηα, πάγια ςτοιχεία, ίδια κεφάλαια, δήλωςη 
για το ςυνολικό φψοσ του κφκλου εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα κακώσ και του κφκλου εργαςιών του που αφορά 
ειδικότερα το προςφερόμενο είδοσ (προμικεια ι υπθρεςία) κατά τισ τρεισ προθγοφμενεσ οικονομικζσ χριςεισ, βεβαίωςθ μιασ 
τουλάχιςτον τράπεηασ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα. 
20

 Ενδεικτικά να δηλϊνονται ςτα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥΔ: ςτελζχωςθ, περιγραφι τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ, 

κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα κλπ. 

21
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να προςκζτουν επιπλζον όρουσ, πζραν αυτών που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ 

υποςθμείωςθ, ώςτε να διαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρώπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ (πρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016). 
Επιςθμαίνεται ότι όλεσ οι απαιτιςεισ πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογεσ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 
παρ. 1 ν. 4412/2016). 



 

ΑΟΘΟΝ 7ν  : ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Tερληθή πξνζθνξά ππφ κνξθή ππεχζπλεο δήισζεο, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά θαη κε 

ζαθήλεηα, ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζην νπνίν ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ (πιήζνο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαηψλ θαη νδεγψλ) 

θαζψο θαη αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ θαη  ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Πην θάθειν ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηε ζπκθσλία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληα κε ηα 

φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 3, 5 θαη 6 παξ. 3 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο παξνχζαο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα 

ηoπoζεηεζoχv ζην θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδεηαη ρσξηζηά θαη αθoιoπζoχv ην θπξίσο θάθειν 

κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο.  

Πηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία.  

 

ΑΟΘΟΝ 8ν  : ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ κε ζπκπιήξσζε απφ  ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ  εληχπνπ  ηεο   νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο    ησλ   πνπ επηζπλάπηνληαη  ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ.         

Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα. 

Νη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (λφκηκεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ 

ηξίησλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο δαπάλεο), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

Πην θάθειν ηεο Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κφλν ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

Ξξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

κεηά απφ πξνεγνχκελε  γλσκνδφηεζή ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ – ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΥΟΔΑΛ».  

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΥΟΔΑΛ», ζεσξείηαη 

ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.  

Σξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην δηάζηεκα ελελήληα (90) εκεξώλ  από ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζην παξόληα δηαγσληζκό. 



Ξξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην αξ.88 

ηνπ λ.4412/16.  

 

ΑΟΘΟΝ 9ν  : ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ KAI ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ-ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ 

ΑΛΑΓΝΣΝ  

1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξoζθoξψv γίλεηαη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή), παξνπζία ησλ 

πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ 

απηνχο .  

2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξoζθoξψv ηελ εκεξoκεvία 

θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε.  

 

3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  

Κνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο.  

Κνλνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο", "Ρερληθή Ξξνζθνξά" θαη 

"Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά".  

Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο.  

Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε. Πε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δε γίλνπλ απνδεθηά, δελ 

απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  

Γηα ηηο πξνζθνξέο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έγηλαλ απνδεθηά, απνζθξαγίδνληαη νη 

θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξoζθoξψv, κovoγξάθovηαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν (εθηφο απφ 

ηα prospectus).  

Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε.  

Νη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.  

 



 

Νη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή 

εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί 

παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ α) φζσλ ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο 

θαη ησλ ππνβιεζέλησλ απηψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, β) ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, γ) ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ. 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ πξνκεζεπηψλ  ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. Πηελ πεξίπησζε απηή ε 

αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 

ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία 

απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Λ. 4412/16). 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Θαηά 

ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/16, ε πξνζεζκία 

άζθεζεο ηεο νπνίαο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 

θνξέα. 

Ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ, θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε αλάδεημεο 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 

ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 10Ν  : ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

Κεηά ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ε   Αλαζέηνπζα Αξρή 

(Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή)22  ηνπ θνηλνπνηεί έγγξαθε πξφζθιεζε λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα(10) 

εκεξψλ23, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ,  ηα αλαθεξφκελα 
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 Σο  Διοικθτικό υμβοφλιο του Νομικοφ Προςϊπου 
23

 Θ προκεςμία που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10)  από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο (άρκρο 103 § 1 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ 
12α του άρκρου 43 Ν.4605/19) . 



παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά24 φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 80 ηνπ Λ. 4412/2016, ηα νπνία 

απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Λ. 

4412/2016. Ρα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο.  

Ρα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

α. ΝΗ ΔΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ: 

(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ25 , απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, 

γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016 ήηνη :  

Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 

ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη 

ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  

αα)Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) , πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη 

Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ββ)Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά  ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, θαζώο θαη 

όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  

δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

(2) Ξηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ26, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ε δελ ηεινύλ ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ε από 

δηθαζηήξην ε δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ε δελ έρνπλ 

αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ε δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 

θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία , πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ  

(3) Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζώο θαη σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.  

                                                           
24 Πρωτότυπα θ αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 Ν.4250/14.Ειδικά  τα αποδεικτικά τα 
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Ρα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο ,άιισο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο ,λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ηνπο27 

(4) Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ έρεη εθδνζεί  έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

κέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ28, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη 

ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαη αθεηέξνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. 

 (5)  Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ έρεη εθδνζεί  έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ 

από ηελ ππνβνιή ηνπο,29 σο αθνινύζσο : 

α. ΓΗΑ ΦΠΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ: 

 Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία  θαζψο   θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ. 

(6) Ρα παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο  

      α. Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θπζηθώλ πξνζώπσλ : 

 Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, απαηηείηαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή  

β. ΓΗΑ  ΖΚΔΓΑΞΑ ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 

Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο : 

β.1)Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Δηαηξείαο (ΑΔ) ή Δηαηξείαο 

Ξεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΔΞΔ) : 

α) Ρν ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή ηειεπηαίν ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο,  

β) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 

ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ 

πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΘ. 

Β.2) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΝΔ ή ΔΔ  ε Η.Θ.Δ)       

α) Ρν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ην 

ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. 

β) Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

 

                                                           
27

 Παρ  7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12 ςτο άρκρο 80Ν.4412/16  
28

 Παρ  7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12 ςτο άρκρο 80Ν.4412/16  
29

 Παρ  7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12 ςτο άρκρο 80Ν.4412/16  
 



 

Ξαξαζηαηηθά  εθπξνζώπεζεο λνκηθώλ  πξνζώπσλ  σο αθνινύζσο : 

 Ξξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), απφθαζε ησλ 

δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή Ν.Δ. ή Δ.Δ.) ή απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε πξνζθέξνληνο γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα 

ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ 

(εθηφο εάλ ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή 

άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο).  

 Πηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο 

θνηλνπξαμίαο.  

 Πε  πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή 

απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή Ν.Δ. ή Δ.Δ. ε Η.Θ.Δ)  

 

γ. ΓΗΑ ΦΠΗΘΑ ΘΑΗ ΛΝΚΗΘΑ ΑΙΙΝΓΑΞΑ ΞΟΝΠΥΞΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά . 

Πεκεηώλεηαη εηδηθά όηη: 

Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα 

ή πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε 

βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο- κέινπο 

ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο.  

Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Ρα αιινδαπά έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνύλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεύνληαη κε 

επηθπξσκέλε κεηάθξαζε30   

 

δ. ΓΗΑ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ: 

(1) Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο,  

(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
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 Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19 



 

ε. ΓΗΑ ΔΛΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΥΛ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΝΛ ΘΝΗΛΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

(7) Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ 

Πρέζεσλ, πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ 31απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο.» .32 

Κέρξη ηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην πηζηνπνηεηηθφ ΠΔΞΔ  κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο
33
, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Ζ αλσηέξσ ξχζκηζε  θαηαιακβάλεη θαη ηηο εθθξεκείο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηηο νπνίεο, θαηά ην 

ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Λ.4605/19 ( ήηνη 1-4-2019 )34δελ έρεη εθδνζεί πξάμε θαηαθχξσζεο. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ 

θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο δέθα(10) εκεξψλ35, απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ ,αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 

απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή  αλαθξηβή,  απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ   θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ 

νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 

απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο από ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηώλεηαη. 

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ  θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ 

νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 
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 Παρ  7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12 ςτο άρκρο 80Ν.4412/16  
32

 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτζρω ρφθμιςη καταλαμβάνει διαδικαςίεσ που εκκινοφν από 
13-11-2017 και δεν αφορά διαδικαςίεσ που ήδη ζχουν εκκινήςει   
33

 Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19 
34

 Παρ 46 άρθρου 43 Ν.4605/19  
35

 Θ προκεςμία που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10)  από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο (άρκρο 103 § 1 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ 
12α του άρκρου 43 Ν.4605/19) . 



απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ   θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ 

νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 

απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη 

ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74  ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.  

Αλ θαλέλαο από ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα ε δηαδηθαζία 

καηαηώλεηαη. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην 

αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν ( επηηξνπή αμηνιφγεζεο ) ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 103 Λ.4412/16  θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο36 γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 103 Λ.4412/16  είηε 

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 .Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί 

νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο Λ. 4412/16 . 

 

ΑΟΘΟΝ 11ν  : ΘΟΗΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη : 

α. Θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο πνζφηεηεο 

απφ ηηο αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην αξ.105 ηνπ Λ.4412/16. 

β. Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 103 θαη 106 

ηνπ Λ.4412/16. 

2. Πχκθσλα κε ην αξ.117 ηνπ Λ.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 
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 Οικονομικισ Επιτροπισ ςτο Διμο, θ Διοικθτικοφ υμβουλίου ςτο Ν.Π.Δ.Δ  



ΑΟΘΟΝ 11α   : ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ  – ΞΑΟΑΒΝΙΝ-ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 

Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ε παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα ε απφ ηελ ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο .Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε ηεο 

πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη µέρξη ην ήµηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ ε ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, µέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ». 

 Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα µε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε 

νπνία µπνξεί λα γίλεη θαη µε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα µε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. Πηελ 

πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε 

θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν 

ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξάβνινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ µε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεµφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη µε πξάμε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή µκεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ 

φξγαλν.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.  

Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο 

ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 18/1989  

Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ ηνπ παξφληνο.  

Ξέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή 

δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. 

Ρν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ ΞΓ. 18/1989 (Α΄ 8).»  

 

ΑΟΘΟΝ 12ν  :     ΠΛΑΤΖ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ 

Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη 

εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 Λ.4412/16 

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.  

 

 



Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο,   πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν 

λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, 

πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Πρέδην ζπκθσλεηηθνχ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, σο ην Ξαξάξηεκα «Γ΄» απηήο. Ζ 

πεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε 

ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ. Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή 

ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

 

ΑΟΘΟΝ 13ν  : ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ ζύκβαζε ζα έρεη ηζρύ από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη θαη ηηο 31-08-2019. 

 

ΑΟΘΟΝ 14ν  : ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16, β) νη φξνη ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο επηβάιιεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ.4412/16 

Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Λ.4412/16 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

202 ηνπ Λ.4412/16: 

α. Ξαξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 

ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν, 

β. παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, 

γ. έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή 

εθπηψζεηο, 



δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  

 

ΑΟΘΟΝ 15ν  : ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη, κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ πιηθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο πεξεζίαο, πνπ εθηειεί ηελ 

πξνκήζεηα. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

α) Ρηκνιφγην Ξψιεζεο ππέξ ηεο πεξεζίαο. 

β) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ. 

γ) Ινηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. 

Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Λ.4270/2014 

«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην 

ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Θξάηεζε 0,07% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ), ε 

νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ν.Γ.Α. 

β) Θξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/201637 

γ) Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ ( Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ Ξξνζθπγώλ )  ε νπνία 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο.
38.

Δπί  ηεο θξάηεζεο απηήο ππνινγίδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ 

Ν.Γ.Α 20% 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο . 

Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή. 

 

 

                                                           
37

 Ο σπόνορ, ηπόπορ και η διαδικαζία κπάηηζηρ ηων ωρ άνω σπημαηικών ποζών, καθώρ και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

για ηην εθαπμογή ηηρ ωρ άνω κπάηηζηρ  εξαπηάηαι από ηην έκδοζη ηηρ κοινήρ απόθαζηρ ηος Υποςπγού Οικονομίαρ, 
Ανάπηςξηρ και Τοςπιζμού και Οικονομικών ηηρ παπ. 6 ηος άπθπος 36 ηος ν. 4412/2016 
38

 Από 22-3-2017 βάςει τθσ ΚΤΑ 1191/2017 Τπουργϊν Οικονομικϊν –Δικαιοςφνθσ ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 



ΑΟΘΟΝ 16ν :        ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΘΞΡΥΡΝ - ΘΟΥΠΔΗΠ 

1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ 

θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16( ήηνη εάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα  ππνγξάςεη ζχκβαζε ,κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε ) 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα 

ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 

παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/16, 

2. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε 

φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε 

ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 

3. Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( ήηνη ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ) χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 

εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά 

ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Λ.4412/16. 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4412/16. 

 

ΑΟΘΟΝ 17ν :     ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην39  κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/16, 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ.4412/16. 
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 Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του Ν.Π 



ΑΟΘΟΝ 18ν :       ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ, ή ζηα θξάηε – κέξε ηεο Ππκθσλίαο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.2513/1997 ( 

Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α –Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  

Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε, αιιηψο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Πε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ αλαδφρσλ ή 

θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ 

ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Ρν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο ζε επξψ (€). 

Δγγύεζε Θαιήο Δθηέιεζεο : 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α. (άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/16), θαη 

ζα ηζρχεη γηα έμη (6) κήλεο. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Λ.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο 

εθηφο Φ.Ξ.Α.. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή παξαιαβή ηεο 

ππεξεζίαο, ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ 

απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Θαηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/16. 

πόδεηγκα εγγύεζεο ππάξρεη ζην Ξαξάξηεκα Γ. 

 

 

 



ΑΟΘΟΝ 19ν :   ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ  ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΥΛ 

ΠΚΒΑΠΔΥΛ40  

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο θαη΄ εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 θαη 220, θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ 

λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε 

κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο 

γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο 

θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. 

Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο.  

Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί 

απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα 

πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί.». 

 

ΑΟΘΟΝ 20ν :      ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 

Ζ  παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Λνκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη 

κεηαμχ ησλ πεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ε γεληθά ηηο 

ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεύνληα ζην Λνκό  αξκόδηα δηθαζηήξηα. 

Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη 

κεηαμχ ηνπο. 

 

ΑΟΘΟΝ 21ν  : ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

1. Ζ πεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε 

δεκφζηα αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.  

2. Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ  

3. Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 

επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ  

4. Γηα φια ηα είδε δελ απαηηνχληαη δείγκαηα, εθηφο εάλ θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε επηηξνπή 

δηελέξγεηαο δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε δείγκαηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, φπνπ απηή 

θξίλεη, γηα ηελ πηζηφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηνπο. Ζ θαηάζεζε δείγκαηνο 

(εηο δηπινχλ) ζα δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θξίλεη, 

κε αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη ην δείγκα πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ εηαηξεία δελ πιεξνί φινπο ηνπ 

ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε επηηξνπή ζα απνξξίπηεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζα αμηνινγεί ηελ ακέζσο 

θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά. 

                                                           
40

 Άρκρο 205 όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ 23 άρκρου 43 Ν.4605/19 



Γηα φ, ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Λ 4412/16 

δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

 

 

                                                                                               Ζ ΓΖΚΑΟΣΔΝΠΑ 

                                                                                                    ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ  

                                                                                             ΑΛΡΥΛΔΙΙΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



                                                          ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

                                                   ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΑΟΘΟΝ 1ν : ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελελήληα (90) 

εκεξώλ, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη 

γηα ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πε πεξίπησζε 

αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ' ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.4412/16, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε 

ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

2. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Ζ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη ' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ήηνη 120 κέξεο. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 

παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο 

παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

4. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξ.97 ηνπ Λ.4412/16. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 2Ν  : ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ - ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ   ΓΑΞΑΛΖ  -   

                                                 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

                                           

Προβλζπεται να γίνουν εργαςίεσ κοπισ κάμνων, χόρτων και κακαριςμοί ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ του 

Διμου Λζςβου για το  ζτοσ  2019. 

Οι χϊροι που κα πραγματοποιθκοφν οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν : 

  

 Κοινόχρθςτουσ Δθμοτικοφσ χϊρουσ και οικόπεδα δθμόςια και ιδιωτικά και κλπ. που κα 
υποδειχκοφν από τθν υπθρεςία. 

 Νθςίδεσ, πάρκα, χϊρουσ πραςίνου, παιδικζσ χαρζσ και άλςθ 

 Επαρχιακό οδικό δίκτυο    
  

Σο φψοσ του χόρτου που κα παραμζνει κα είναι λιγότερο από ζνα (1) εκ. 

 

Μετά τθν κοπι κα ακολουκιςει μάηεμα των κομμζνων χόρτων και των οιονδιποτε ςκουπιδιϊν (ογκϊδθ 

και μθ ογκϊδθ) που κα υπάρχουν ςτουσ παραπάνω χϊρουσ και μεταφορά τουσ Χ.Τ.Σ.Α. Λζςβου. Σα χόρτα 

κα μεταφζρονται ςτον Χ.Τ.Σ.Α κρυμματιςμζνα. Θ φόρτωςθ, ο κρυμματιςμόσ  και θ μεταφορά των χόρτων 

κα γίνεται τθν ίδια θμζρα με τθν κοπι των χόρτων. 

 



Οι εργαςίεσ κα πρζπει να ξεκινιςουν ταυτόχρονα με ξεχωριςτό ςυνεργείο τεςςάρων ατόμων ςε κάκε 

Δθμοτικι Ενότθτα, ενϊ ειδικά για τθν Δθμοτικι Ενότθτα Μυτιλινθσ κα πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον 

τρία ςυνεργεία τεςςάρων ατόμων το κακζνα . 

Οι  εργαςίεσ κα ξεκινιςουν άμεςα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα πρζπει να ζχουν 

ολοκλθρωκεί εντόσ δφο μθνϊν. 

Ειδικά για τα άλςθ οι εργαςίεσ κακαριςμοφ τουσ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί μζςα ςε δεκαπζντε 

θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Σα εγκαταλελειμμζνα οικόπεδα, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τα κακαρίηει άμεςα κατόπιν 

εντολϊν που κα δίνονται από τθν υπθρεςία μζχρι τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ κοπι των χόρτων κα γίνει με χορτοκοπτικά μθχανιματα τα οποία κα διακζτει ο ανάδοχοσ. ε όποιο 

ςθμείο δεν είναι δυνατι θ χριςθ των χορτοκοπτικϊν θ κοπι κα γίνεται με τςάπεσ.  

Θ ζκταςθ και οι χϊροι που κα πραγματοποιθκεί θ κοπι χόρτων και ο κακαριςμόσ ςθμειϊνεται ςτον 

παρακάτω πίνακα για τθν κάκε Δθμοτικι Ενότθτα ξεχωριςτά : 

 

 

                   ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ          Πηξέκκαηα  

                                              ΘΔΠΖ 

 

69,00 

 

 

 

                   ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ  ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

- ΆΙΠΝΠ ΡΠΑΚΑΘΗΑ  

- ΞΑΟΘΝ ΔΗΟΖΛΖΠ  

- ΞΔΟΗΚΔΡΟΝΠ ΓΖΞΔΓΝ  

- ΠΞΖΙΑΗΝ – ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ  

- ΞΟΝΑΙΔΗΝΠ ΣΥΟΝΠ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΓ.ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ  

- ΑΙΑΛΗ ΠΡΖΛ ΞΙΑΡΔΗΑ ΣΝΙΖ 

- ΑΙΔΗΝΠ ΣΥΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΓ.ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

- ΑΙΔΗΝΠ ΣΥΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΑΗΓΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ ΑΓ.ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

- ΚΛΖΛΔΗΝ ΒΑΦΔΗΑΓΖ 

- ΚΛΖΚΔΗΝ ΖΟΥΥΛ ΡΥΛ ΞΔΠΝΛΡΥΛ 

- ΣΥΟΝΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΔΛΑΛΡΗ ΠΣΝΙΔΗΝ 

- ΣΥΟΝΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΚΞΟΝΠΘΝΠ  

- ΞΔΘΝΑΙΠΙΙΗΝ ΞΙΖΠΗΝΛ ΠΡΟΑΡΝΞΔΓΝ 

- ΣΥΟΝΠ ΗΞΞΝΓΟΝΚΗΥΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΠΡΑΙΝΠ 

- ΞΙΑΡΑΛΝΠ ΞΔΟΗΝΣΖ ΙΗΓΑΟΗΓΗΑ  

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

- ΚΝΠΛΑ 

- ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΑΟΝΠ 



                               ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΛΑΞΖΠ 

15,00 

- ΑΙΔΗΝΠ ΣΥΟΝΠ ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ 

- ΞΑΟΘΝ ΛΑΞΖΠ  

- ΆΙΠΝΠ ΛΡΝΚΞΑΠ  

- ΞΑΟΘΝ ΑΓ.ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΝΛΑ 

- ΑΙΠΙΗΝ 

- ΙΗΒΑΓΗ 

- ΣΥΟΝΠ ΗΞΞΝΓΟΝΚΗΥΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΠΡΑΙΝΠ 

- ΚΛΖΚΔΗΝ ΖΟΥΥΛ ΡΥΛ ΞΔΠΝΛΡΥΛ 

- ΓΖΞΔΓΝ 5 ΔΞΗ 5 

          ΔΓΘΑΡΑΙΔΙΔΗΚΚΔΛΑ  ΝΗΘΝΞΔΓΑ / ΑΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 10,00 

                                 ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ  15,00 

             ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ (ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΑ ΠΡΟΔΚΚΑΡΑ) 
 

 

ΑΓ .ΞΑΟΑΠΘΔΖ: - ΔΘΛΗΘΖ ΝΓΝΠ ΞΟΝΠ ΘΑΙΙΝΛΖ & ΚΡΗΙΖΛΖ – ΛΑΞΖ  - 

ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ, ΔΞΗΠΘΔΤΗΚΥΛ ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΣΥΟΥΛ: ΘΙΝΞΔΓΖ,ΓΔΦΟΑ 

ΘΟΔΚΑΠΡΖΠ 

30,00 ΞΑΙΑΗΝΣΟΗΠΡΗΑΛΗΘΖ ΣΑΙΗΛΑΓΝ ΚΔΠΥΛ ΓΔΦΟΑ ΒΟΥΚΝΛΔΟΝ. 

ΛΑΞΖ : ΓΗΑΦΝΟΑ ΠΖΚΔΗΑ  

  

               ΠΛΝΙΝ Γ.Δ. ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ (Α) 139,00 

 

 

                       ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΘΑΙΙΝΛΖΠ 

 

 

                     ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΙΙΝΛΖΠ  

 

40,00 

 

 

 

 

·        ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ 

·        ΞΑΟΘΝ ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖ 

·        ΞΑΟΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΙΙΝΛΖΠ 

·        ΣΥΟΝΠ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

·        ΆΙΠΝΠ ΑΓΗΑΠ ΡΟΗΑΓΑΠ 

·       ΆΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                            ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ  ΆΓΟΑΠ  

 

 

 

25,00 

·        ΞΑΗΓΗΘΔΠ ΣΑΟΔΠ 

·        ΣΥΟΝΠ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΒΑΚΒΑΘΗΑΠ 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΚΙΝΗ 



·        ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ – ΞΑΟΘΗΛΓ  

 ·       ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                     ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΑΟΑΘΝΗΙΥΛ 

 

 

 

25,00 

 

 

 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

·        ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

·        ΆΙΠΝΠ ΚΑΘΟΑ ΒΝΙΑΓΑ 

·        ΞΑΓΗΘΔΠ ΣΑΟΔΠ 

·        ΘΖΞΑΟΗΝ ΘΝΗΛ. ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ 

·        ΙΑΓΘΑΓΗΑ ΞΑΛΑΓΗΑΠ 

·        ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                       ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΟΗΠΒΖΠ  

 

 

 

10,00 

 

·      ΓΖΞΔΓΝ ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ 

·      ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ  

-      ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

-      ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                        ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΑΦΗΥΛ  

 

 

 

 

 

10,00 

·        ΘΖΞΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ 

·        ΞΑΗΓΗΘΔΠ ΣΑΟΔΠ 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΑΓ. ΓΔΥΟΓΗΝ 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΔΛΑΛΡΗ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ 

·        ΘΖΞΝΠ ΘΝΘΝΟΝΒΙΖ 

-    ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                    ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΘΑΙΝΣΥΟΗΝ  

 

 

25,00 

 

 

 

·        ΘΖΞΝΗ ΔΗΠΝΓΝ ΣΥΟΗΝ 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ 

·        ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΘΑΙΝ ΙΗΚΑΛΗ 

·        ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΑΟΣΑΗΑ ΆΛΡΗΠΠΑ 

·        ΙΗΚΛΖ ΠΘΑΙΝΣΥΟΗΝ 

·        ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

 

                       ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΛΔΚΝΡΗΑΠ 

 

 

 

 

20,00 

·        ΘΖΞΝΗ ΔΗΠΝΓΝ ΣΥΟΗΝ 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ 

·        ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΘΑΙΝ ΙΗΚΑΛΗ 



·        ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΑΟΣΑΗΑ ΆΛΡΗΠΠΑ  

 

 

 

·        ΙΗΚΛΖ ΠΘΑΙΝΣΥΟΗΝ 

·        ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                         ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΔΟΑΚΗΝ  

 

30,00 

 

 

 

 

·        ΆΙΠΝΠ ΞΑΞΗΑΛΥΛ 

·        ΞΑΗΓΗΘΔΠ ΣΑΟΔΠ 

·        ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ ΠΘΑΙΑΠ 

·        ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ ΘΔΟΑΚΗΝ 

 -      ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                          ΡΝΞΗΘΖ  ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΦΗΙΗΑΠ  

 

 

20,00 

 

 

 

·        ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

·        ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ  

·        ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΝΗΘΝΞΔΓΝ ΞΙΖΠΗΝΛ ΞΑΗΓΗΘΖΠ ΣΑΟΑΠ 

·        ΑΙΠΙΙΗΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

·        ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                                    ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 45,00 

                       ΔΓΘΑΡΑΙΔΙΔΗΚΚΔΛΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ   20,00 

                       ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ - ΑΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 25,00 

                        ΠΛΝΙΝ Γ.Δ. ΘΑΙΙΝΛΖΠ (Β) 295,00 

                  ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΔΟΔΠΝ - ΑΛΡΗΠΠΖΠ 

                        ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΡΔΟΝΛΡΑΠ 

 -  ΑΞΝ ΘΔΠΖ ΓΔΦΟΗ ΔΥΠ ΔΗΠΝΓΝ ΣΥΟΗΝ 
 

25,00 

 

 -  ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

-   ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΑ ΡΝ ΣΥΟΗΝ ΞΝ ΞΑΟΣΔΗ ΡΝ ΓΑΠΝΠ  

 -  ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                             ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΣΗΓΖΟΥΛ 

 

 

5,00 

 

 - ΔΗΠΝΓΝΠ ΣΥΟΗΝ 

 - ΣΥΟΝΠ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ 

 - ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ 

 - ΔΗΠΝΓΝΠ ΞΑΛΥ ΣΥΟΗΝ 

 - ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

  



                              ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΒΑΡΝΠΑΠ 

25,00 

 - ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑΠ ΣΥΟΝΠ ΞΑΟΘΝ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 

 - ΞΙΑΡΔΗΑ ΣΑΛΗΑ ΘΑΗ Ν ΓΟΝΚΝΠ ΞΟΝΠ ΘΔΠΖ ΝΗΘΗΠΚΝ ΞΔΟΑΠΗΑ 

 - ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ ΓΟΝΚΝΠ ΑΞΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΞΟΝΠ 

ΘΑΡΥ ΞΙΑΡΔΗΑ (ΣΑΛΗΑ) 

 - ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΟΔΚΑΠ ΔΗΠΝΓΝΠ ΝΗΘΗΠΚΝ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΝΓΝΠ ΞΟΝΠ 

ΆΓΗΝ ΘΟΗΘΝ  

-ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑΠ  ΣΥΟΝΠ ΓΖΞΔΓΝ 

- ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑΠ  ΣΥΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ 

- ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑΠ ΣΥΟΝΠ ΞΔΟΗΑΠΡΗΘΝ ΓΑΠΝΠ  

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                           ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΔΟΔΠΝ 

 

80,00 

- ΑΙΠΙΙΗΝ ΒΗΓΙΑΠ ΠΘΑΙΑ ΔΟΔΠΝ 

- ΑΙΠΙΙΗΝ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΑΞΝ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΖΞΔΓΝ ΔΟΔΠΝ 

-   ΑΙΠΙΙΗΝ ΑΞΔΛΑΛΡΗ ΞΟΑΡΖΟΗΝ  ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ ΚΟΠΗΛΗΑ ΠΡΖΛ 

ΔΟΔΠΝ 

- ΑΙΠΙΙΗΝ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ ΔΟΔΠΝ 

-  ΦΝΗΛΗΘΝΓΑΠΝΠ ΠΘΑΙΑΠ ΔΟΔΠΝ 

 -     ΑΛΑΣΥΚΑ ΞΝΡΑΚΝ ΣΑΙΑΛΓΟΑΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ ΚΔΣΟΗ ΡΝ 

ΓΔΦΟΗ 

- ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ ΠΘΑΙΑΠ ΔΟΔΠΝ 

- ΑΞΝ ΓΔΦΟΑ ΤΑΟΝΞΝΡΑΚΝ ΣΑΙΑΛΓΟΑΠ ΚΔΣΟΗ ΡΝ ΑEOLIAN VILLAGE. 

- ΔΙΗΘΝΓΟΝΚΗΝ ΔΟΔΠΝ 

- ΆΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                     ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΔΠΝΡΝΞΝ 

7,00 
- ΑΙΠΙΙΗΝ ΞΙΑΘΗΑ 

- ΞΑΗΓΗΘΔΠ ΣΑΟΔΠ ΡΑΒΑΟΗΝ ΘΑΗ ΚΔΠΝΡΝΞΝ 

- ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ 

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                      ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΆΛΡΗΠΠΑΠ  

 

 

 

 

 

 

 

91,00 

 

 

 

 

- ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΑΓΗΑΠ ΚΑΟΗΛΑΠ  

- ΓΗΑ ΡΝΠ ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΡΕΗΘΟΑ, ΓΑΒΒΑΘΑ, ΘΑΚΞΝ, ΙΑΤΑΟΛΑ - ΙΗΥΡΑ 

- ΠΣΝΙΔΗΑ 

- ΣΥΟΝΠ ΑΓΑΙΚΑΡΝΠ ΠΡΖΛ ΔΗΠΝΓΝ ΡΝ ΣΥΟΗΝ 

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

- ΆΙΠΝΠ ΆΛΡΗΠΠΑΠ 



 

                         ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΗΓΟΗΝ 

 

 

- ΘΑΠΡΟΝ ΘΑΗ Ν ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ ΓΟΝΚΝΠ ΡΝ ΠΗΓΟΗΝ  

 

14,00 

 

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                                      ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ  45,00 

            ΔΓΘΑΡΑΙΔΙΙΔΗΚΔΛΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ  - ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ  20,00 

                     ΠΛΝΙΝ Γ.Δ. ΔΟΔΠΝ – ΑΛΡΗΠΖΠ (Γ) 312,00 

   

 

 

 

                      ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ 

                                            ΘΔΠΖ 

                  ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ 

20,00 
- ΆΙΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ 

- ΆΙΠΝΠ ΖΟΥΝ ΓΗΘ.ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ  

- ΣΥΟΝΠ ΞΝΙΘΔΛΡΟΝ  

- ΆΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ, ΝΓΝΗ ΘΙΞ. 

                          ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΞΖΠ  

 

 

15,00 

- ΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΘΑΞΖΠ (5) 

- ΆΙΠΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ  

- ΆΙΠΝΠ ΞΑΙΑΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ 

- ΆΙΠΝΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠ  

- ΆΙΠΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ  

- ΆΙΠΝΠ ΞΑΛΥ ΑΞΝ ΡΝ ΣΥΟΗΝ  

- ΆΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ, ΝΓΝΗ ΘΙΞ. 

                        ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΔΙΝΞΖΠ   

10,00 

 

- ΆΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΞΔΙΝΞΖΠ (2) 

- ΆΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ, ΝΓΝΗ, ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΘΙΞ. 

                        ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΙΔΗΝΠ  

 

15,00 

- ΆΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΘΙΔΗΝΠ (3) 

- ΆΙΠΝΠ ΘΟΗΑΘΗΓΖ (ΔΗΠΝΓΝΠ ΣΥΟΗΝ) 

- ΆΙΠΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΔΟΗΞΡΔΟΝ ΡΠΑΚΑΘΗΑ  

- ΆΙΠΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΘΙΔΗΝΠ  

- ΆΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ, ΝΓΝΗ, ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΘΙΞ. 

                                  ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ  
 

 

- ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ ΓΟΝΚΝΠ ΠΡΑ ΡΠΝΛΗΑ (ΙΗΚΑΛΗ ΡΠΗΙΗΘΙΖΠ)  

40,00 

 
- ΝΓΝΗ ΑΞΝ ΙΗΛΝΣΥΛΑ ΚΔΣΟΗ ΡΑΜΗΑΟΣΖ 



                    ΔΓΘΑΡΑΙΔΙΔΗΚΚΔΛΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ  
15,00 

 

                       ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ - ΑΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 15,00 

                      ΠΛΝΙΝ Γ.Δ. ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ (Γ) 
130,00 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                 ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΔΡΟΑΠ 

                                              ΘΔΠΖ 

                           ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΑΦΗΥΛΑΠ 

- ΓΗΑΠΡΑΟΥΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΔΞΑΟΣΗΑΘΝ ΓΟΝΚΝ ΔΥΠ ΘΔΠΖ ΑΙΥΛΗΑ 

 

 

13,00 

- ΘΔΠΖ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ                                         

- ΘΔΠΖ ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ                                                                        

- ΞΟΥΖΛ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ              

- ΞΙΑΡΔΗΑ ΚΛΖΚΝΟΗΑ                                                                       

- ΝΗΘΝΞΔΓΝ ΡΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΝ ΔΙΑΗΝΡΟΗΒΔΗΝ      

- ΚΛΖΚΝΟΗΑ   ΘΑΗ ΓΗΑΘΙΑΓΥΠΖ ΑΞΝ ΠΖΚΔΗΝ ΞΙΑΘΝΟΑ  ΥΠ ΞΙΑΡΔΗΑ 

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                      ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΤΖΙΝΚΔΡΥΞΝ 

 

5,00 

- ΘΔΠΖ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ  

- ΘΔΠΖ ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ       

- ΘΔΠΖ ΘΝΘΘΗΛΝΠ ΒΟΑΣΝΠ ΑΙΠΙΙΗΝ     

- ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΠΙΑΛΖ  

-ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                          ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΡΤΖΠ 

 

4,00 

- ΘΔΠΖ ΗΑΡΟΔΗΝ ΚΔΣΟΗ ΓΖΞΔΓΝ ΘΑΗ ΚΔΣΟΗ ΓΑΠΙΗΝ 

- ΘΔΠΖ ΠΘΝΟΓΑ ΚΔΣΟΗ ΜΙΝΟΓΔΗΝ ΞΔΟΗΘΙΖ ΘΑΙΙΗΞΝΙΗΡΖ 

- ΣΥΟΝ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΠΡΤΖΠ  

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                       ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΘΝΡΑΟΝ 

35,00 

- ΘΔΠΖ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ   

- ΔΛΡΝΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΆΛΑΜΝ 

- ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ ΆΛΑΜΝ 

- ΘΔΠΖ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΠΘΝΡΑΟΝ 

- ΑΙΠΙΙΗΝ ΚΛΖΚΝΟΗΑ  

- ΘΔΠΖ ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ ΠΘΝΡΑΟΝ  

- ΘΔΠΖ ΖΟΥΝ ΞΙΑΡΔΗΑΠ                                                                    



- ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ  

- ΘΔΠΖ ΓΖΞΔΓΝ 5Σ5 

- ΘΔΠΖ ΑΚΞΔΙΗΑ  

- ΣΥΟΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ                                                                        

- ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΠΘΝΡΑΟΝ  

- ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ ΑΛΑΜΝ 

- ΘΔΛΡΟΗΘΝΗ ΓΟΝΚΝΗ  

- ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΚΝΛΑΠ ΡΠΗΣΟΑΛΡΑ 

-  ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                         ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΔΡΟΑΠ 
 

 

 

 

 

 

16,00 

 

 

 

 

 

 

 

- ΘΔΠΖ ΘΑΒΑΘΖ 

- ΘΔΠΖ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ  

- ΘΔΠΖ ΑΙΑΘΗ 

- ΘΔΠΖ ΑΓ.ΘΖΟΘΝΠ  

- ΘΔΠΖ ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ  

- ΘΔΠΖ ΓΖΞΔΓΝ  

- ΘΔΠΖ ΙΗΓΥΛΑ 

- ΙΗΚΑΛΗ ΚΔΣΟΗ ΡΠΑΙΗΘΖ 

- ΦΟΑΓΚΑ  

- ΙΗΚΑΛΗ ΘΑΒΑΘΖ 

- ΞΔΡΟΗ  

- ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

- ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ - ΞΖΓΥΛ 

                                        ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 35,00 

                           ΔΓΘΑΡΑΙΔΙΔΗΚΚΔΛΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ  15,00 

                           ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ  - ΑΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 15,00 

                               ΠΛΝΙΝ Γ.Δ ΞΔΡΟΑΠ (Δ) 

 
138,00 

 

 

 

 

 

 

                        ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΚΖΘΚΛΑΠ 

                                   Γ.Θ ΚΖΘΚΛΑΠ 

- ΑΙΠΙΙΗΝ ΞΔΟΗΝΣΖ ΑΙΥΛΗΑ ΚΖΘΚΛΑΠ  
 

 

20,00 

- ΡΟΗΑ ΑΙΠΙΙΗΑ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΑΓΗΑΠ 

ΘΟΗΑΘΖΠ  

- ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΑΓ.ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΝΛΑ  

- ΞΑΟΘΗΛΓΘ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΚΖΘΚΛΑΠ  



- ΞΙΑΡΔΗΑ ΙΔΘΝΛΗΘΝ   

- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

- ΞΔΟΗΝΣΖ ΘΑΠΡΟΝ-ΦΙΑΘΗΝ &ΞΟΝΠ ΚΖΘΚΛΑ  

- ΞΔΟΗΜ ΡΝ ΓΖΞΔΓΝ ΚΖΘΚΛΑΠ  

- ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ -ΓΟΝΚΝΠ –ΒΑΦΔΗΝ – ΙΑΓΘΑΓΑΘΗ -ΔΛΡΝΠ ΣΥΟΗΝ  

                             ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΟΓΔΛΝ  

10,00 

 
- ΓΗΑΦΝΟΑ ΠΖΚΔΗΑ  

                          ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΔΞΔΡΚΛΝ  

10,00 

 
- ΓΗΑΦΝΟΑ ΠΖΚΔΗΑ  

                        ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΘΑΚΗΛΔΑΠ   

 

10,00 
- ΓΗΑΦΝΟΑ ΠΖΚΔΗΑ                                                      

                                    ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 
 

 

20,00 

 

 

                                        ΚΖΘΚΛΑ  

- ΜΔΛ. ΓΔΙΦΗΛΗΑ ΚΔΣΟΗ ΑΓ.ΙΔΚΝΛΖ 2 ΞΙΔΟΔΠ  

- ΒΔΛΕΗΛΑΓΗΘΝ ΡΕΑΛΔΡΝ ΔΥΠ ΒΑΦΔΗΝ  

- ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΚΖΘΚΛΑΠ ΔΥΠ ΘΑΚΞΗΛΓΘ  

- ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΒΑΦΔΗΝ- ΔΠΡΗ. ΚΝΙΒΑΛΖ ΔΥΠ ΞΔΡΟΗΛΝ ΘΑΗ ΔΛΡΝΠ 

ΡΝ ΣΥΟΗΝ 

                                     ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ 15,00 

                      ΔΓΘΑΡΑΙΔΙΔΗΚΚΔΛΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ  10,00 

                      ΠΛΝΙΝ Γ.Δ. ΚΖΘΚΛΑΠ (ΠΡ) 95,00 

  
                      ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ  

                                             ΘΔΠΖ 

                      ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ 

20,00 

 

- ΆΙΠΝΠ ΓΚΛΑΠΗΝ-ΙΘΔΗΝ 

- ΆΙΠΝΠ ΘΑΟΓΥΛΑΠ 

- ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

- ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΝΗΘΝΞΔΓΝ <<ΚΞΑΟΝ>> 

- ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΑΟΘΗΛΓΘ 

 - ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                             ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΒΟΗΠΑΠ  

 

3,00 

 

- ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ  

- ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΞΑΟΘΗΛΓΘ 

 - ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

  



                          ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΗΠΒΝΟΗΝ  

 

3,50 

 

 

 

- ΓΖΚ.ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

- ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ ΘΑΗ ΣΥΟΝΠ ΖΟΥΝ 

- ΓΖΚ.ΞΑΟΘΗΛΓΘ 

 - ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                         ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΒΑΠΗΙΗΘΥΛ 

 

 

7,00 

 

 

- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

- ΖΚ.ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

- ΞΑΟΘΝ ΘΑΡΥ ΑΓΝΟΑΠ 

- ΞΑΟΘΝ ΡΑΜΗΑΟΣΖΠ 

- ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ ΘΑΗ ΣΥΟΝΠ ΖΟΥΝ 

 - ΆΙΙΑ ΠΖΚΔΗΑ- ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ 

                           ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΡΑΟΝ 
2,00 

- ΓΖΚ.ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

                                      ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 

 

60,00 

- ΞΑΟΑΙΗΑΘΝΠ ΠΘΑΙΑΠ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ 

- ΞΑΟΑΙΗΑΘΝΠ ΛΦΗΓΑΠ  

- ΘΑΘΔΡΝΗ ΞΟΝΠ ΞΑΟΑΙΗΑΘΝ ΠΘΑΙΑΠ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ 

- ΘΑΘΔΡΝΗ ΞΟΝΠ ΞΑΟΑΙΗΑΘΝ ΛΦΗΓΑΠ  

- ΒΑΠΗΙΗΘΑ-ΞΝΙΗΣΛΗΡΝΠ  

- ΓΗΑΠΡΑΟΥΠΖ ΙΗΠΒΝΟΗ-ΙΗΠΒΝΟΗ 

 - ΙΗΠΒΝΟΖ- ΠΘΑΚΛΗΝΓΖ 

- ΞΝΙΣΛΗΡΝΠ-ΠΘΑΙΑ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ 

- ΞΝΙΣΛΗΡΝΠ-ΛΦΗΓΑ 

- ΞΝΙΗΣΛΗΡΝΠ-ΒΟΗΠΑ-ΒΑΡΔΟΑ 

- ΒΑΡΔΟΑ-ΠΡΑΟΝΠ  

- ΓΖΚ.ΞΑΟΘΗΛΓΘ-ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ ΞΟΝΠ ΓΟΝΚΝ ΛΦΗΓΑΠ 

- ΝΓΝΠ ΚΔΡΑΜ ΆΛΥ ΘΑΗ ΘΑΡΥ ΠΡΑΟΝ 

- ΔΗΠΝΓΝΠ ΒΟΗΠΑΠ 

- ΓΟΝΚΝΠ ΞΑΟΘΗΛΓΘ ΒΟΗΠΑΠ 

- ΞΝΙΝΗΞΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ  

                               ΔΓΘΑΡΑΙΔΗΚΚΔΛΑ ΝΗΘΝΞΔΓΑ 20,00 

                                            ΑΙΙΝΗ ΣΥΟΝΗ 2,00 

                                           ΔΞΑΛΑΙΖΤΔΗΠ 20,00 



 

                               ΠΛΝΙΝ Γ.Δ. ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ (Ε) 
137,50 

 

 

Οι εργαςίεσ κα πρζπει να ξεκινιςουν ταυτόχρονα με τετραμελι ςυνεργεία ςε κάκε Δθμοτικι Ενότθτα, 

ενϊ ειδικά για τθν Δθμοτικι Ενότθτα Καλλονισ  κα πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον δφο τετραμελι 

ςυνεργεία. Αναλυτικά ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ατόμων ανά Δθμοτικι Ενότθτα :  

  

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΑΡΝΚΥΛ ΠΛΔΟΓΔΗΥΛ 

ΑΛΑ Γ.ΔΛΝΡΖΡΑ 

Ξνιηρλίηνπ  4 

Αγίαο Ξαξαζθεπήο 4 

Δξεζνχ-Αληίζζεο 8 

Θαιινλήο 8 

Καληακάδνπ 4 

Κήζπκλαο 4 

Ξέηξαο 4 

 

Επίςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει επιπλζον  να διακζςει το απαιτοφμενο τεχνικό προςωπικό με τουλάχιςτον 

ζνα άτομο το οποίο κα επιβλζπει τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακϊσ και εργαςιϊν κακϊσ και επαρκι 

αρικμό  οδθγϊν για τθν κίνθςθ των οχθμάτων μεταφοράσ των προϊόντων κοπισ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να κατακζςει διάγραμμα προγραμματιςμοφ 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. τθν περίπτωςθ που κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν προςκομιςτεί  ο 

προγραμματιςμόσ, δεν κα υπογραφεί θ ςφμβαςθ. Ο προγραμματιςμόσ αυτόσ αφοφ εγκρικεί από τθν 

Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ κα τεκεί ςε αυςτθρι εφαρμογι από τον ανάδοχο. Είναι δυνατόν όμωσ από τθν 

Τπθρεςία να γίνουν μικρζσ τροποποιιςεισ κατά τθν διάρκεια του χρόνου, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα 

προκφψουν. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τα για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ απαιτοφμενα παντόσ είδουσ 

μθχανιματα, εργαλεία και μεταφορικά μζςα.  

Ειδικότερα ςε κάκε τετραμελζσ ςυνεργείο κα αντιςτοιχοφν τουλάχιςτον τρία (3) καμνοκοπτικά  

μθχανιματα  κακϊσ και επαρκισ αρικμόσ από εργαλεία (ενδεικτικά τςουγκράνα, τςουγκρανόςκουπα, 

τςάπα, πιροφνα κλπ.). 

Θ υπθρεςία δφναται ανά πάςα ςτιγμι να απαιτιςει από τον ανάδοχο να αυξιςει τον αρικμό των 

ςυνεργείων, αν κρίνει ότι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν δεν είναι ικανοποιθτικι. 

 

 

ΠΛΝΙΝ ΠΡΟΔΚΚΑΡΥΛ   :  Α+Β+Γ+Γ+Δ+ΠΡ+Ε  

 

1246,50 



Χρόνοσ περαίωςθσ τθσ εργαςίασ ορίηονται οι δφο μινεσ από  τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ από τουσ 

επαναλθπτικοφσ κακαριςμοφσ και τα ιδιωτικά εγκαταλελειμμζνα οικόπεδα για τα οποία ο ανάδοχοσ 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τα κακαρίηει άμεςα κατόπιν εντολϊν που κα δίνονται από τθν υπθρεςία 

μζχρι τθν λιξθ ςφμβαςθσ.   

H πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ πνζνηήησλ ησλ αλαγξαθφκελσλ εηδψλ θάζε νκάδαο, κε 

ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

i. ε ηξνπνπνίεζε δελ ζα ππεξβαίλεη ην 10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ, 

ii. δελ ζα ππάξμεη αιιαγή ζην ζπκθσλεζέλ θαη αλαγξαθφκελν ζηε ζχκβαζε ζπλνιηθφ θφζηνο. 

Ζ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 56.092,50€, ρσξίο 

Φ.Ξ.Α., 65.628,23€ ,ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.). 

 

Ξξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην χςνο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο απνξξίπηνληαη. 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

 

                                                      ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

Α.Ρ. ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

(ΠΡΟ) 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ € 

ΓΑΞΑΛΖ 

€ 

1 Θνπή ρόξησλ κε 

βελδηλνθίλεην 

ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα 

πεδνύ ρεηξηζηή θαη 

θαζαξηζκόο ρώξνπ. 

ζηξ. 1 

   

   1.246,50 

 

45 56.092,50 

                                                                                                             Φ.Ξ.Α. 17% 9.535,73 

                                                                                                       ΓΔΛΗΘΝ ΠΎΛΝΙΝ 65.628,23 

 

Θνπή ρόξησλ κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα πεδνύ ρεηξηζηή θαη θαζαξηζκόο 

ρώξνπ. 

Θνπή θπηψλ κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνχ πεδνχ ρεηξηζηή, δει. θνπή ησλ δηδαλίσλ ζην ρψξν 

κεηαμχ ησλ θπηψλ ή ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ θπηεπηεί, απνκάθξπλζε απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ 

φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θνπή θαζψο θαη ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν 

θάζε είδνπο αληηθεηκέλνπ (ραξηηά, θχιια, κεηαιιηθά αληηθείκελα, πεπθνβειφλεο θιπ.) θαη απφξξηςή 

ηνπο ζηνλ Σ..Ρ.Α. Ιέζβνπ. 

Ξεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη 

ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ 

πιηθψλ ζηνλ Σ..Ρ.Α. Ιέζβνπ. 

Ρηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.): 45 €. 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν   : ΡΝΞΝΠ, ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Ρα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2ν είδε, ζα παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Ρερληθήο 

ππεξεζίαο. 

Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31-08-2019. 

 



Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

Ζ έλλνηα ηεο επίδνζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη είρε θη έιαβε απηφο ππφςε ηνπ θαηά ηε 

ζχληαμε απηήο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηε ζέζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ 

κεξψλ απηήο, ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν κεηαθνξέο, ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ, ηελ επρέξεηα 

εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, χδαηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νπνηεζδήπνηε 

άιιεο ηνπηθέο, εηδηθέο θαη γεληθέο, ζπλζήθεο ηα δπλάκελα λα πξνθχςνπλ δεηήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο θαη ην ρξφλν ηεο εξγαζίαο θαη φηη ε εξγαζία ζα 

εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κε ηελ νπνία πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο.  

Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο είλαη ε 31-8-2019. Πε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο παξαπάλσ 

πξνζεζκίαο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ην αξ.218 ηνπ 

Λ.4412/2016. Κεηά ηελ ππέξβαζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ν εξγνδφηεο, κπνξεί λα θεξχμεη έθπησην 

ηνλ αλάδνρν. Ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο θαη γηα άιιεο αηηίεο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ 

παξ.1γ ηνπ αξ.203 ηνπ Λ.4412/2016 θαη αλαιχνληαη ζην αξ.23 ηνπ παξφληνο.  

 

 ΆΟΘΟΝ 3α ν  :  ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ -ΈΛΑΟΜΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  

Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο  

ζχκβαζεο, θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ πεξεζία. 

 

ΆΟΘΟΝ 3β ν  :   ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ πεξεζία νξίδεη κε απφθαζή ηεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηα ινηπά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Λ.4412/2016.  

 

ΆΟΘΟΝ 3γ ν  :    ΝΟΗΠΚΝΠ ΔΞΗΒΙΔΞΝΛΡΝΠ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Ρελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ, έρεη είηε απηνπξνζψπσο ν αλάδνρνο ή 

αληηπξφζσπνο απηνχ, ζε θάζε πεξίπησζε εηδηθφηεηαο Γεσηερληθψλ (Γεσπφλνο, Γαζνιφγνο) ή 

Ρερλνιφγσλ Γεσπνλίαο ή Γαζνπφλσλ.  

 

ΆΟΘΟΝ 3δν  :  ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο:  

1) Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη δηάγξακκα 

πξνγξακκαηηζκνχ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ 

πξνζθνκηζηεί θαη ν πξνγξακκαηηζκφο δελ ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. Ν πξνγξακκαηηζκφο απηφο αθνχ 

εγθξηζεί απφ ηελ Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ, ζα ηεζεί ζε απζηεξή εθαξκνγή απφ ηνλ αλάδνρν. 

Δίλαη δπλαηφλ φκσο απφ ηελ πεξεζία λα γίλνπλ κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

2) Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί κε αθξίβεηα ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

δηαθφξσλ κεξψλ ηεο εξγαζίαο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ην θαηαηεζέλ 

ρξνλνδηάγξακκα   

3) Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, ζηελ αξρή θάζε εβδνκάδαο, λα ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία γηα ην 

πξφγξακκα εξγαζηψλ ηεο ηξέρνπζαο εβδνκάδαο, θαζψο θαη λα κεηαθηλεί ηνλ επηβιέπνληα ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο, φηαλ ππάξρεη θψιπκα κεηαθίλεζεο.  

4) Ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ή αχμεζε ησλ ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηηο εξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί. Όηαλ είλαη εμαηξεηηθά επείγνπζεο νξηζκέλεο εξγαζίεο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα (π.ρ. δπζκελείο ζπλζήθεο, φπσο έθηαθηα θαηξηθά θαηλφκελα, 

αλεκνζχειιεο θ.ι.π.), ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εξγαζζεί ππεξσξηαθά, εθφζνλ ηνλ δηαηάδεη ε 

Δπηβιέπνπζα πεξεζία θαη κεηά απφ άδεηα ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε.  



5. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ εξγαζία φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά, 

κεραλήκαηα, νρήκαηα, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, εξγαιεία θαη νπνηαδήπνηε κέζα. Ν αλάδνρνο ζε θάζε 

πεξίπησζε βαξχλεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο φπσο είλαη νη 

δαπάλεο κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, 

νη δαπάλεο γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο κεηαθνξάο, 

δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο ηνπο θ.ι.π. νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, απφζβεζεο, κηζζψλ, κεραλεκάησλ θαη 

νρεκάησλ, θφξνη, ηέιε, δαζκνί, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο απνδεκηψζεσλ 

δεκηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ζηνλ θχξην ηεο εξγαζίαο ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γεληθά θάζε είδνπο 

δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ ηερληθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  

Ζ ππεξεζία δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπλεξγείσλ, αλ θξίλεη φηη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα ηεξεί  Ζκεξνιφγην Δξγαζηψλ, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη ηηο εκέξεο ησλ 

επεκβάζεσλ γηα ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, γηα ηηο πεξηνρέο επέκβαζεο θαη γηα θάζε 

άιιν ζρεηηθφ κε ηελ Δξγαζία ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν. Ρελ επζχλε ηεο ηήξεζεο θαη θχιαμεο 

ηνπ Ζκεξνινγίνπ ζε ρψξν  ηνπ, ζα έρεη ν Αλάδνρνο θαη ν επηβιέπσλ ζα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε 

απηφ αλά πάζα ζηηγκή.  

6. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 

δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην 

γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα. Δηδηθφηεξα:  

Θάζε αλνηθηφ κέησπν εξγαζίαο ζα πεξηθξάζζεηαη απφ ηελ ζηηγκή έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ θαη θαζ' φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ππφ εμέιημε απηέο. Ζ πεξίθξαμε ζα γίλεηαη κε πιαζηηθφ δηθηπσηφ πιέγκα θαη ζα 

ζηεξίδεηαη ζε ζηπιίζθνπο, νη νπνίνη ζα θέξνληαη ζηαζεξά ζε βάζε ή ζα παθηψλνληαη ζην έδαθνο. Νη 

ζηπιίζθνη ζα ηνπνζεηνχληαη αλά κέηξν θαη ζα θέξνπλ εηδηθά γαληδάθηα ζηήξημεο επ' απηψλ ηνπ 

πιέγκαηνο. Κε ην ζχζηεκα απηφ ζα πεξηθξάζζεηαη ν ρψξνο εξγαζίαο εμ' νινθιήξνπ.  

Γηα ηε ιήςε ησλ κέηξσλ ηεο πξφιεςεο θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ αηπρεκάησλ, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο: 1) Λα ελεκεξψζεη φιν ην πξνζσπηθφ γηα ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ: α) ηα κέηξα αζθαιείαο, 

β) Ζ αθξίβεηα ησλ ρεηξηζκψλ θαη θηλήζεσλ, γ) Ρν θαηάιιειν ληχζηκν γηα ηελ εξγαζία απφ άπνςε 

αζθάιεηαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο. 2) Λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

7. Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηα ηέιε, νη θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο, 

φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιή ηνπο.  

8. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε νπνηνλδήπνηε άιισλ έξγσλ ή 

εξγαζηψλ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο 

ηνπ, λα πξνζηαηεχεη ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θη εθκεηαιιεχζεηο απφ θάζε βιάβε ή δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ρσξίο κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ λα απνθαζηζηά ή λα ζπκβάιιεη ζηελ άκεζε 

απνθαηάζηαζε ησλ ηπρψλ βιαβψλ ή δηαθνπψλ.  

9. Λα παίξλεη φια ηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδφκελσλ πιηθψλ κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά, 

ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηεο ελ γέλεη αζθάιεηαο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη θάζε ηξίηνπ θαη λα εθηειεί ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ηνπο ηζρχνληεο 

λφκνπο θαη δηαηάμεηο, θέξνληνο επζχλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο γηα θάζε ζπλέπεηα πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηε κε εθαξκνγή ηνπο.  

10. Νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή θχιαμεο (εξγνιάβνη), επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εθηφο ησλ άιισλ, ηα εμήο ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1, άξζξνπ 68 ηνπ  Λ. 3863/2010 (ΦΔΘ 115/Α΄/15-07-2010) φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 22 ηνπ Λ. 4144/2013 (ΦΔΘ  88/Α΄/18-04-2013) :  

 

α) Ρνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ  παξνχζα παξνρή ππεξεζίαο. 

β) Ρηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

γ) Ρε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 



δ) Ρν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

ε) Ρν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

ζη) Ρα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ ρψξσλ. 

Ρα αλσηέξσ ζηνηρεία, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εμεηδηθεχνληαη ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  

 

Ξξέπεη επίζεο λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ 

αλαισζίκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. 

Δπηπξνζζέησο, ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

Δξγνιάβνο πνπ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή κέξνο ηνπ έξγνπ ζε ππεξγνιάβν, ππνρξενχηαη 

άκεζα λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ. Ν εξγνιάβνο θαη ν ππεξγνιάβνο 

επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο 

θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

ΆΟΘΟΝ 3εν  : ΡΖΟΖΠΖ ΛΝΚΥΛ, ΑΠΡΛΝΚΗΘΥΛ ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ, ΈΘΓΝΠΖ ΑΓΔΗΥΛ 

1. Ν Αλάδνρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 

Λφκνπο ηνπ Θξάηνπο, ηα Γηαηάγκαηα θαη ηνπο Θαλνληζκνχο, ηηο Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο ή δηαηαγέο, θαζψο 

θαη κε ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε Γεκφζηαο, Γηνηθεηηθήο ή άιιεο Αξρήο πνπ ζα αλαθέξνληαη 

θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ηνλ Αλάδνρν ή / θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ.  

2. Ν Αλάδνρνο σο ππεχζπλνο ηεξεί ηνπο Λφκνπο θιπ, ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη ακέζσο ζηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηηο Γηαηαγέο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζ’ απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηαθφξσλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηα ππνδεηθλπφκελα κέηξα 

ειέγρνπ, αζθαιείαο θιπ.  

3. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηελ ηάμε θαη ηελ πεηζαξρία ζηελ πεξηνρή ησλ Δξγαζηψλ, ηα 

Δξγνηάμηα θαη γεληθά ζε φιεο ηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο.  

4. Δθηφο αλ δηαθνξεηηθά πξνβιέπεηαη ζην Ππκθσλεηηθφ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε θάζε 

άδεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ Λφκνπο, Γηαηάγκαηα θιπ. απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα 

πεξεζία θαη πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ.  

 

ΆΟΘΟΝ 3ζην  : ΑΡΣΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΕΖΚΗΔΠ 

Ν εξγνδφηεο δελ επηβαξχλεηαη κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο 

επίζεο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη ζε θάζε 

θχζεο θνηλσθειή έξγα. πεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε αηπρεκάησλ θαη δεκηψλ είλαη ν αλάδνρνο.  

 

ΆΟΘΟΝ 3δν :  ΞΟΝΙΖΤΖ ΑΡΣΖΚΑΡΥΛ – ΚΔΡΟΑ ΓΗΔΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ – ΓΗΔΘΝΙΛΠΖ 

ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 

Ν αλάδνρνο αλεμάξηεηα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ππνρξεψζεσλ θη επζπλψλ ηνπ, παίξλεη ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ θαη θάζε ηξίην, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ 

παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πξνο απηνχο. Εεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ 

απνθαζίζηαληαη ακέζσο κε επζχλε θαη θξνληίδα απηνχ, άιισο ε επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε 

εηο βάξνο ηνπ πξψηνπ. Γηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο 

εθαξκφδνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλάδνρνπ.  

 

Ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη γηα θάζε θαζνιηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα ζπλελλνείηαη κε ηελ ππεξεζία επίβιεςεο απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο Ρξνραίαο Θίλεζεο.  



Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο θαζνδήγεζεο ηεο 

θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ. Δπίζεο νθείιεη κε δαπάλεο ηνπ λα πεξηθξάμεη θάζε επηθίλδπλε γηα ηελ 

θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδψλ ζέζε θαη λα επηζεκαίλεη απηή, κε ηελ ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ θαη 

πηλαθίδσλ ζε εκθαλή ζεκεία.  

 

ΆΟΘΟΝ 3εν  :   ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγαζηεί πξέπεη λα είλαη εηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν γηα ην είδνο ηεο εξγαζίαο 

πνπ ζα θάλεη, ζχκθσλα θαη κε ηα δεισζέληα ζηελ Ξξνζθνξά ηνπ. Ζ επίβιεςε έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη 

ηελ αληηθαηάζηαζε θάζε εξγάηε, ηερλίηε θιπ. εθφζνλ θξηζεί φηη δελ έρεη ηα απαηηνχκελα εκπεηξηθά ή 

επηζηεκνληθά πξνζφληα ή είλαη απεηζήο, πξνθιεηηθφο θιπ. Ν έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ έρεη ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο απνπεξάησζεο ηεο εξγαζίαο θαηά ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν. Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη 

κεραλεκάησλ, γηα ηελ αδηάθνπε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  

Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη, εάλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία, δεχηεξν ζπλεξγείν 

γηα ηαπηφρξνλε εξγαζία ζε πεξηζζφηεξα ζεκεία, κε ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα, εξγαιεία, νρήκαηα 

απνθνκηδήο ησλ ππνιεηκκάησλ θαη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ πξνζσπηθνχ.  

Δπίζεο, φηη ζπκπιεξσκαηηθά αλαθέξεηαη ζην Λ.4412/2016.  

 

ΆΟΘΟΝ 3ζν  :    ΛΣΡΔΟΗΛΖ ΞΔΟΥΟΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ-ΔΟΓΑΠΗΑ ΡΗΠ ΔΝΟΡΔΠ ΘΑΗ ΡΗΠ ΑΟΓΗΔΠ 

Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε λπρηεξηλήο ή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο, 

ζχκθσλα κε φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηνπο Λφκνπο ηνπ Θξάηνπο, εθηφο εάλ ππάξρεη ξεηή 

απαγνξεπηηθή δαπάλε ηεο πεξεζίαο. Πε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο δελ 

δηθαηνχηαη πξφζζεηε απνδεκίσζε.  

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Λφκνπο θαη 

Θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηέηνηα εξγαζία. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθνηλψλεη ζηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία γξαπηά, πξηλ απφ 24 ηνπιάρηζηνλ ψξεο, ηελ πξφζεζή ηνπ λα εθηειέζεη εξγαζία 

λπρηεξηλή, ππεξσξηαθή ή θαηά ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο. Δθ’ φζνλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο ή ηελ 

Αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο πεξεζίαο ε λπρηεξηλή ή ππεξσξηαθή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο 

θαηά ηηο Αξγίεο θαη ηηο Δνξηέο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ εθηειεί ρσξίο αληίξξεζε θαη 

ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.  

Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη κελ, εθ’ φζνλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε θαη δελ ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα γηα εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ 

κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο.  

Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, απηφ δελ ζα απνηειέζεη 

δηθαηνινγία γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ.  

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο λπρηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε δαπάλε ηνπ 

πξφζζεην θαη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη 

θαηάιιεια κέζα πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θαιή ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ.  

 

ΆΟΘΟΝ 3ην  :    ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Ν ηπρφλ απαηηνχκελνο, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κεραληθφο εμνπιηζκφο πξνβιέπεηαη θαη 

θαζνξίδεηαη εθάζηνηε ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη Ξξνδηαγξαθέο θαη ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ επζχλε 

γηα πξνζθφκηζή ηνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (θάθεινο Ρερληθψλ ζηνηρείσλ). Ν εμνπιηζκφο απηφο αλ δε 

δηαηίζεηαη εμ’ αξρήο απφ ηνλ αλάδνρν ζα επξίζθεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο απηνχ, ρσξίο ε ππεξεζία λα 

αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ή επζχλε ζρεηηθά.  

 

 

 



 

ΆΟΘΟΝ 3θν  :     ΘΑΡΑΙΙΖΙΝΙΖΡΑ ΑΠΘΖΠΖΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 

αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ, ήηνη. α. 

Γηα ηνπο Γεσηερληθνχο (Γεσπφλνη, Γαζνιφγνη), άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ην ΓΔΥΡΔΔ ζε ηζρχ 

ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

β. Γηα ηνπο ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο, πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή επαγγεικαηηθήο 

νξγάλσζεο κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαη ζα 

βεβαηψλεηαη ε νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζή ηνπο.  

 

ΆΟΘΟΝ 3ιν  :     ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη:  

α) λα πξνζθνκίζνπλ θαηάινγν ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίεο γηα εξγαζία 

ίδηα κε ηε δεηνχκελε κε δεκφζηνπο θνξείο ή Λ.Ξ.Η.Γ., κε ζηνηρεία φπσο ν πξνυπνινγηζκφο, ε πεξηγξαθή 

εξγαζηψλ θαη ε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ, ν νπνίνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά ή 

βεβαηψζεηο απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, ζπληαζζφκελα ή ζεσξνχκελα απφ απηέο γηα ηελ θαιή θαη 

εκπξφζεζκε παξάδνζε.  

β) λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ, γηα ηελ αδηάθνπε εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη, ηνλ αξηζκφ ησλ  αηφκσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο κε ζπλεξγεία γηα ηαπηφρξνλε εξγαζία αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα, 

κε ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα, εξγαιεία, νρήκαηα απνθνκηδήο ησλ ππνιεηκκάησλ θαη ηνλ απαξαίηεην 

αξηζκφ πξνζσπηθνχ.  

γ) Ρελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ λα έρεη είηε απηνπξνζψπσο ν αλάδνρνο ή 

αληηπξφζσπνο απηνχ. 

δ) λα δηαζέηεη, ηνλ θαηάιιειν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ  

 

ΆΟΘΟΝ 3κν  :    ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

1. Νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Ρκήκαηνο Ξξαζίλνπ θαη Ξεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή – Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

θαη ζην Ρηκνιφγην κειέηεο. Γηα νπνηαδήπνηε αζάθεηα ηεο κειέηεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, πξηλ 

απφ θάζε εθηέιεζε εξγαζίαο λα δεηά έγθαηξα ηηο νδεγίεο ηνπ Δπηβιέπνληα, έηζη ψζηε νη εξγαζίεο λα 

εθηεινχληαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία.  

 

2. Ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ έληερλε, αζθαιή, εκπξφζεζκε θαη νηθνλνκηθή 

θαηαζθεπή ηεο Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο θαη κε φιεο ηηο νδεγίεο, ζηνηρεία, 

ππνδείμεηο θαη εληνιέο πνπ ζα ηνπ δψζεη ε πεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Δξγαζίαο. Αλ 

παξνπζηαζηεί νπνηαδήπνηε θαθνηερλία, παξάιεηςε ή αηέιεηα ή αλ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ή 

παξνπζηαζηεί νπνηαδήπνηε ππνρξέσζή ηνπ θαηά ηε Πχκβαζε ή ην Λφκν, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

απνδεκηψζεη ηελ πεξεζία γηα νπνηαδήπνηε ζεηηθή δεκία πνπ ζα νθείιεηαη ζην ιφγν απηφ, επηπιένλ ησλ 

πνηληθψλ ξεηξψλ ιφγσ θαζπζηέξεζεο πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ε 

Πχκβαζε.  

 

3. Αλ θαηά νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν, ε πεξεζία ζεσξήζεη φηη ε κέζνδνο εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ ή 

ηα πιηθά θαη ην εξγνηαμηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ ή ν εμνπιηζκφο, ηα κεραλήκαηα, ηα εξγαιεία θαη ηα εθφδηα 

ή νη απνζήθεο ηνπ δελ είλαη επαξθή ή θαηάιιεια γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηέιεηα, νηθνλνκηθή, 

εκπξφζεζκε αθφκε θαη απφιπηε ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο Δξγαζίαο ή γηα λα 

εγγπεζνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ηξίησλ, ηφηε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, ε πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηνλ Αλάδνρν λα ζπκκνξθσζεί κε απαηηήζεηο ηεο 



Πχκβαζεο θαη ηηο εληνιέο ηεο κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία θαη λα θξνληίζεη άκεζα γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ αηειεηψλ ή εθθξεκνηήησλ, ρσξίο απηφο λα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θακία πξφζζεηε 

πιεξσκή ή αχμεζε ηηκψλ ή παξάηαζε πξνζεζκηψλ. Ζ άζθεζε ή φρη απφ ηελ πεξεζία ηνπ δηθαηψκαηνο 

απηνχ ηεο παξέκβαζεο δελ κεηψλεη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ.  

4. Ππκθσλείηαη ξεηά φηη ν Κεραληθφο Δμνπιηζκφο θαη ην Ξξνζσπηθφ, πνπ δειψλνληαη θαηά ηελ 

πξνζθνξά θαη δείρλνπλ ηα θαηά ειάρηζηνλ απαηηνχκελα φξηα κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη εξγνηαμηαθνχ 

πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Δξγαζίαο, έρνπλ απιψο ελδεηθηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ δεζκεχνπλ κε 

θαλέλα ηξφπν ηελ πεξεζία ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ απηνχ. Ζ πεξεζία δηθαηνχηαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο Δξγαζίαο λα δεηήζεη αχμεζε ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαηά είδνο 

θαη αξηζκφ ή ηελ πξνζθφκηζε εμνπιηζκνχ πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηα δεισκέλα ή ηελ αχμεζε ηνπ 

εξγνηαμηαθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Δξγαζίαο θαη ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε απηφ, ρσξίο αληίξξεζε θαη ρσξίο θακία πξφζζεηε πιεξσκή.  

5. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Λ4412/2016.  

 

 

ΆΟΘΟΝ 3λν  :      ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

1. Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:  

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηάκεζσλ πξνζεζκηψλ 

ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Ξ.Α. 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,  

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο Φ.Ξ.Α. επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.  

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαηαη λα αλαθαινχληαη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο άλσ ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο.  

2. Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.  

3. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλάδνρν έθπησην.  

 

 

ΆΟΘΟΝ 3μν :   ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΔΗΠ 

Οι επιμετριςεισ ςυντάςςονται με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου, τα δε επιμετρθτικά ςτοιχεία 

λαμβάνονται από κοινοφ, από τον επόπτθ και τον εκπρόςωπο του αναδόχου και κα πρζπει να 

ςυνοδεφονται από ηυγολόγια του ΧΤΣΑ Λζςβου περί μεταφοράσ των προϊόντων κοπισ. 

Ο ανάδοχοσ κα ςυντάξει τθν πρϊτθ επιμζτρθςθ πριν τθν πάροδο των 30 πρϊτων θμερϊν εργαςιϊν, κατά 

διακριτά μζρθ για τισ εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν και κα τισ υποβάλλει για ζλεγχο ςτθν Διευκφνουςα 

Τπθρεςία, αφοφ τθν υπογράψει. Κατόπιν αυτισ, ςυντάςςεται επόμενθ καταμζτρθςθ μετά από δφο (2) 

μινεσ και άλλθ μία τελικι επιμζτρθςθ με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν. Θ επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για 

κάκε εργαςία ςυνοπτικι περιγραφι τθσ, με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου που 

εκτελζςκθκε με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν.  



Θ Διευκφνουςα Τπθρεςία μετά τθν παραβολι προσ τα επιμετρθτικά ςτοιχεία, τον ζλεγχο και τυχόν 

διόρκωςθ των υπολογιςμϊν, εγκρίνει τισ επιμετριςεισ και ενθμερϊνει τον ανάδοχο.  

Οι επιμετριςεισ κα πρζπει να δίνονται και ςε θλεκτρονικι μορφι, ςε ςυμβατό πρόγραμμα ανάγνωςθσ και 

επεξεργαςίασ κειμζνου με αυτό τθσ Τπθρεςίασ.  
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Γ/ΛΠΖ: ……………….., Ρ.Θ. ………… 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΘΓΝΠΖΠ ………………………………………… 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΠΝ (ΠΔ ΔΟΥ) …………………… 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 

ΝΚΑΓΑ: 

ΞΟΝΠ 

ΓΖΚΝ ……………….. 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

επξψ……………………………………………………………………….. ππέξ ηνπ: 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) .............................., ΑΦΚ: 

................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο “(ηίηινο ζχκβαζεο)”, ζχκθσλα κε ηελ 

(αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο 

καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα 

ζε 5 εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη 

ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

 

                                                                 (Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή)  

 

                                           

 

 



                                                         ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

                                                       ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Γεκφζηα Πχκβαζε Ξξνκήζεηαο …………………………………………..γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ  

Πη…………….. ζήκεξα ....................., ήκεξα ..................., νη ππνγξάθνληεο, ηελ παξνχζα, αθελφο ν  

Γήκνο41   ,  σο αλαζέηνπζα αξρή, πνπ εδξεχεη ζηελ ………………………………………. κε Α.Φ.Κ. 

……………………θαη Γ.Ν.……………………………, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ………………………………. θαη 

αθεηέξνπ ν/ε θ. ........................ θπζηθφ πξφζσπν (πιήξε ζηνηρεία) ή ε εηαηξεία ................... κε ηελ 

επσλπκία «.....................................................» κε δ.η. «.........................» πνπ εδξεχεη ζηελ 

(πεξηνρή), (νδφο, αξηζκφο), Ρ.Θ. ......, ηει. ................., θαμ ..............., κε Α.Φ.Κ. .................... & 

Γ.Ν.. ...................... θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ θ. .......................... (νλνκαηεπψλπκν 

εθπξνζψπνπ), πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο», ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο 

εηαηξείαο θαη κε ην απφ .............. Ξξαθηηθφ ηνπ Γ.Π. (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ ή Δ.Ξ.Δ.), ζπκθψλεζαλ 

θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Πχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ………. απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο . θαηαθπξψζεθε ζηνλ αλάδνρν 

«.............................» (πιήξε ζηνηρεία) ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα 

ηελ πξνκήζεηα …………………………………………. (Γηαθήξπμε ………), θαη ζηελ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

πξνζθνξάο ………………... 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, νη ζπκβαιιφκελνη κε ηελ ηδηφηεηα πνπ πξναλαθέξζεθε, ππνγξάθνπλ ηελ 

ζχκβαζε απηή κε ηνπο αθφινπζνπο νξνχο: 

ΑΟΘΟΝ 1ν : ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ-ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ-ΞΝΠΝΡΖΡΑ-ΡΗΚΖ 

Υο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε πξνκήζεηα ……………………………………… γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο ………………………………………..ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

(ζπκπιεξψλεηαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ): 

ΑΟΘΟΝ 2ν  : ΡΝΞΝΠ, ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

Ρα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1 είδε, ζα παξαδνζνχλ ζην θηίξην ηνπ : 

 Γήκνπ  επί ηεο νδνχ ………………………………………… 

 Γήκνπ  επί ηεο νδνχ ………………………………………… 

 Γήκνπ  επί ηεο νδνχ ………………………………………… 

 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο ………………….. 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη 

κεηά απφ αλάινγν γξαπηφ αίηεκα ηνπ …………………………… , κε ππνρξέσζε ηνπ Ξξνκεζεπηή λα παξαδψζεη 

άκεζα, εληφο ησλ επφκελσλ - απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ - ……………. εκεξψλ, ηα 

αλαγξαθφκελα είδε. 

Πε πεξίπησζε παξαγγειίαο εηδψλ ηα νπνία δε δχλαληαη λα παξαδνζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ πεξεζία γηα ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ ελ ιφγσ 

εηδψλ, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία. 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηα γξαθεία ή ζηελ απνζήθε 

θάζε πεξεζίαο. 

Νπνηαδήπνηε παξαγγειία εθηειείηαη απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή κεηά απφ ηελ απνζηνιή ΓΔΙΡΗΝ 

ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ απφ ηνπο αξκφδηνπο πξνο ηνχην ππαιιήινπο ηνπ Ρκήκαηνο 

…………………………………………………….. 

Ζ ιήςε ηνπ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ ζα επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή. Ρν ηηκνιφγην 

ζπλνδεπφκελν απφ ηα απαξαίηεηα ζρεηηθά ζα παξαδίδεηαη απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή ζην Ρκήκα 

……………………………… ζηνλ ….  φξνθν ηνπ θηηξίνπ φπνπ ζηεγάδνληαη νη Θεληξηθέο πεξεζίεο 

(………………………). 
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 Σο ΝΠΔΔ ,θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ   



Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ πεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ 

εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη πηζηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, λα πξνκεζεπηεί εγθαίξσο ηα 

πιηθά θαη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ. 

Ρα αλαιψζηκα πιηθά πνπ ζα βξεζνχλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαιαβήο θαη κεηά, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, αθαηάιιεια ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα ηα 

αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ. 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206 θαη 207 ηνπ Λ 4412/16 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν : ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

α) Ρηκνιφγην Ξψιεζεο ππέξ ηεο πεξεζίαο. 

β) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ. 

γ) Ινηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. 

Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Λ.4270/2014 

«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην 

ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ), ε 

νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ν.Γ.Α. 

β) Θξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/201642 

γ) Θξάηεζε 0,07% ππέξ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ ( Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ Ξξνζθπγώλ )  ε νπνία 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο.43.Δπί  ηεο θξάηεζεο απηήο ππνινγίδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ 

Ν.Γ.Α 20% 

.Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο . 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 201.., 

θαη ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη ε κε αξηζκ. πξση νηθ. …………………………απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα θσηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ, γξαθηθή χιεο θαη αλαισζίκσλ εηδψλ κε α/α θαηαρψξηζεο ζην 

βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Ξιεξσκήο. 
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 Ο σπόνορ, ηπόπορ και η διαδικαζία κπάηηζηρ ηων ωρ άνω σπημαηικών ποζών, καθώρ και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

για ηην εθαπμογή ηηρ ωρ άνω κπάηηζηρ  εξαπηάηαι από ηην έκδοζη ηηρ κοινήρ απόθαζηρ ηος Υποςπγού Οικονομίαρ, 
Ανάπηςξηρ και Τοςπιζμού και Οικονομικών ηηρ παπ. 6 ηος άπθπος 36 ηος ν. 4412/2016 
43

 Από 22-3-2017 βάςει τθσ ΚΤΑ 1191/2017 Τπουργϊν Οικονομικϊν –Δικαιοςφνθσ ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 



  

ΑΟΘΟΝ 4ν: ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα 

παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο κπνξεί: 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο φισλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, πνπ έρεη νξηζζεί κε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο44  

Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο κπνξεί λα εηζεγείηαη  σο θαηά Λφκν αξκφδην, γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνλ 

Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληίζεηεο πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ Λ.4412/16. 

 

ΑΟΘΟΝ 5ν : ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί πηζηά ηηο νδεγίεο θαη ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ . 

2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Γήκν νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ 

δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3. Ν Αλάδνρνο ξεηά επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ησλ ππαιιήισλ, ηπρφλ ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ 

απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε πεξεζία, Δπηηξνπή ή θαη θάζε ηξίην, κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Γήκνπ. 

5. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη άξηζηεο πνηφηεηαο πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, 

πνπ ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

6. Γηα ηελ γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ, ν Αλάδνρνο νξίδεη σο 

εθπξφζσπν ηνπ ηνλ/ηελ θ……………………….., πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο Αξκφδηαο πεξεζίαο γηα ηελ νπνία γίλεηαη απηή ε πξνκήζεηα. 

7. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί 

κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ 

Λ.4412/16 

 

ΑΟΘΟΝ 6ν : ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε 

ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

                                                           
4444

 Δθμοτικό υμβοφλιο ( άρκρο 65 παρ 1 Ν.3852/10) 



Δάλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ 

Γήκνπ, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα 

αζέηεζε ηεο Πχκβαζεο.  

 

ΑΟΘΟΝ 7ν : ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Λ.4412/16. 

 

ΑΟΘΟΝ 8ν : ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/16, 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ.4412/16. 

 

ΑΟΘΟΝ 9ν : ΗΠΣΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, ήηνη απφ ……………….. θαη κέρξη ηελ 

παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ε νπνία πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν 

κέρξη ……/……../2019. 

  

ΑΟΘΟΝ 10ν : ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΥΠ ΔΘΞΡΥΡΝ – ΘΟΥΠΔΗΠ 

1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ 

θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16, 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα 

ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 

παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/16, 

2. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε 

φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε 

ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 

3. Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε 

ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ.4412/16 θαηά ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74. 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4412/16. 

 



 

ΑΟΘΟΝ 11ν   : ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ – ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ,θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ 

ησλ πεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Λνκφ................ αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη 

κεηαμχ ηνπο. 

Πε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, ε παξνχζα ζχκβαζε αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ 

ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δχν φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία ην έλα θαηαηέζεθε ζηε Γηεχζπλζε 

……………………. ηνπ Γήκνπ, ην δε άιιν επηδφζεθε ζηνλ «ΑΛΑΓΝΣΝ». 

 

 

                                                        ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

            Ν  ΓΖΚΑΟΣΝΠ                                                              Ν   ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ  

                

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ    

                         ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            EΡΓΑΙΑ: ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ, ΤΨΗΛΩΝ  

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                   ΧΟΡΣΩΝ ΚΛΠ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                                      ΔΗΜΟΤ  ΛΕΒΟΤ  (Δ.Ε. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ, 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                            Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗ,  Δ.Ε. ΕΡΕΟΤ- ΑΝΣΙΗ,  

ΑΡ. ΜΕΛ.:     57/2019                                                             Δ.Ε. ΜΑΝΣΑΜΑΔΟΤ, Δ.Ε ΠΕΣΡΑ,  

                                                                                                               Δ.Ε. ΜΗΘΤΜΝΑ,  Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΣΟΤ) 

 

ΔΛΡΞΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  
 

Ρεο επηρείξεζεο ή θνηλνπξαμίαο επηρεηξήζεσλ.............................................................................  

κε έδξα ………………………………νδφο ………………………………αξηζκ………… Ρ.Θ. ………………… Ρει.……………………. 

Fax…………………… E-mail................................. 

 

Ξξνο:  ΓΖΚΝ ΙΔΠΒΝ  

 

Αθνχ έιαβα γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο ηεο εξγαζίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επηθεθαιίδα 

θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ Γεκνπξάηεζεο, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο, 

ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε φια απηά 

θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθσ ζηνλ θάησζη 

πίλαθα :  

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

Α.Ρ. ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

(ΠΡΟ) 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

(€) 

ΓΑΞΑΛΖ  

(€) 

 

1. 

 

Θνπή ρφξησλ κε βελδηλνθίλεην 

ρνξηνθνπηηθφ κεράλεκα πεδνχ 

ρεηξηζηή θαη θαζαξηζκφο 

ρψξνπ. 

ζηξ. 1 

   

   1.246,50 

 

  

       

                                                                                                                 ΠΛΝΙΝ                                                                                                                                           

                                                                                                            Φ.Ξ.Α. 17%  

                                                                                                    ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  

 

                                                 Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ 

                                                        Κπηηιήλε ...../...../2019 

 

 

 

 



 

                                             ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ 

                        ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ) 

 

 

                      ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ) 

                               [άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

        γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

 

Α: Ονομαςία, διεφθυνςη και ςτοιχεία επικοινωνίασ τησ αναθζτουςασ αρχήσ (αα)/ αναθζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *6674] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ  ΕΛ.ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 13-17, ΜΤΣΙΛΘΝΘ/ Σαχ. Κωδικόσ: *81132+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: * ΜΑΡΙΝΟ ΑΝΣΩΝΕΛΛΟ+ 

- Σθλζφωνο: [22513 50516] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *promithies@mytilene.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.mytilene.gr] 

Β: Πληροφορίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: : "ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ ΤΨΗΛΩΝ ΧΟΡΣΩΝ 

ΚΛΠ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΕΒΟΤ  (Δ.Ε. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ, Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗ, Δ.Ε. 

ΕΡΕΟΤ- ΑΝΣΙΗ, Δ.Ε. ΜΑΝΣΑΜΑΔΟΤ, Δ.Ε ΠΕΣΡΑ, Δ.Ε. ΜΗΘΤΜΝΑ, Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΣΟΤ)" 

  - CPV): 90910000-9   Τπηρεςίεσ καθαριςμοφ, 77312000-0  Τπηρεςίεσ εκκαθάριςησ από  

               αγριόχορτα 

 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *……+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 

ΠΚΞΙΖΟΥΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Κέξνο II: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Ξιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 

Ρειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Κόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Κεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Λαη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 



Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 

V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ 

θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ 

ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, 

θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγνv: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο 

IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 

πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό 

απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

ε) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 

πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 



Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινποvi; 

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΔΥΓ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  

ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη 

πξνζθνξά. 

[   ] 

 

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Νλνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη 

ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Ρειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΝΟΔΥΛvii  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

[]Λαη []Όρη 



επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΔΥΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, 

είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη 

V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 

ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Λαη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 

131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, 

παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη 

Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 

ππεξγνιάβσλ).  

Κέξνο III: Ιόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii 

Πην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix· 

2. δσξνδνθίαx,xi· 

3. απάηεxii· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxiii· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαοxiv· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv. 



Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

πάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvii 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xix 

Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)xx; 

[] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλxxi: 

[……] 

 



Β: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Λαη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;xxiii 

ΦΝΟΝΗ 

 

ΔΗΠΦΝΟΔΠ 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] Όρη  

-[] Λαη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] Όρη  

-[] Λαη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): xxiv 

[……][……][……] 

 

 

 

Γ: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ  



Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 

ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv; 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηοxxvi : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Ξαξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ 

απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvii  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 



εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό 

παξάπησκαxxviii; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ 

χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν 

ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 



ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ 

ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 

ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Λαη [] Όρη 

Έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ  

νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 

(Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

[] Λαη [] Όρη 



ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο 

ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά 

απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη 

ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα 

έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ 

 

 

 

Γ. ΑΙΙΝΗ ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005xxxii: 

Απάληεζε: 

Ππληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

3310/2005 ; 

[] Λαη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 

 

Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα 

θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα 

ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Λαη [] Όρη 

 

 



 

Α: Θαηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα 

πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο 

κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Σξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο 

ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη 

θαη δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο:  

[ …] [] Λαη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 

Β: Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε.  

 

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ν («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ν κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 



ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήο xxxiv: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ν εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ 

θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ 

εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο: 

θαη/ή, 

2β) Ν κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα 

θαη γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ 

απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήοxxxv: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) Πε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεοxxxvi πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvii -

θαη ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 



Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Ρν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Δάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη 

λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 

Γ: Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Κφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 

ηελ θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Κφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 



αλαθνξάοxxxix, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχοxl: 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Ξεξηγξα

θή 

πνζά εκεξνκ

ελίεο 

παξαιήπ

ηεο 

    
 

2) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

Πηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη 

ηα αθφινπζα:  

[……] 

4) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ 

θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 

πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ 

εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 

πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλxlii φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Λαη [] Όρη 

6) Νη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ 

δηαηίζεληαη απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 



δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

β) [……] 

7) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Ρν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, 

λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα 

(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ : 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ: 

Κπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο 

ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, 

κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα 

 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 



ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 

παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 

ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 

Γ: Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

[] Λαη [] Όρη 

 

 



ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

Κέξνο V: Ξεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο 

πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα 

πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην 

είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Ξιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ 

κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Δάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ 

πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Λαη [] Όρηxlv 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]xlvi 

 



Κέξνο VI: Ρειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι 

– IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ 

ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαηxlvii, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλxlviii. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην 

αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Υπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο 

ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε 

δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

 

                                                           
i Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην 

ζχλνιν απηψλ 

ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Ποιύ κηθρή επητείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτοιεί ιηγόηεροσς από 10 εργαδοκέλοσς θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ σπερβαίλεη ηα 2 εθαηοκκύρηα εσρώ. 

Μηθρή επητείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτοιεί ιηγόηεροσς από 50 εργαδοκέλοσς θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ σπερβαίλεη ηα 10 εθαηοκκύρηα εσρώ. 

Μεζαίες επητεηρήζεης: επητεηρήζεης ποσ δελ είλαη ούηε ποιύ κηθρές ούηε κηθρές θαη νη νπνίεο απαζτοιούλ ιηγόηεροσς από 

250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος εργαζηώλ δελ σπερβαίλεη ηα 50 εθαηοκκύρηα εσρώ και/ή ην ζύλοιο ηοσ 

εηήζηοσ ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη ηα 43 εθαηοκκύρηα εσρώ. 

iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

v Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο  

άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ηθαλόηεηεο.” 

viii Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' 

εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο 

ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

x Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.  

xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ 

Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά 

µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

xiii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ 

απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 



                                                                                                                                                                                                                 
xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ 

ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xvi Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 

αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ 

ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 

ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxii Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε 

(άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxiii Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ 

νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν 

θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ 

απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxvi . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΤΔΥΓ πρ 

άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxix Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxx Πξβι άξζξν 48. 

xxxi  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxii Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ 

(άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxiii Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οη οηθολοκηθοί θορείς από ορηζκέλα θράηε κέιε 

οθείιοσλ λα ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ θαζορίδοληαη ζηο Παράρηεκα ασηό. 
xxxiv  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηη ζσεηική διακήπςξη ή ζηην ππόζκληζη ή ζηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ πος 

αναθέπονηαι ζηην διακήπςξη.  
xxxv  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxvi Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxvii Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxviii Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  πνπ σπερβαίλεη 

ηα πέληε έηε. 

xxxix Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ σπερβαίλεη ηα 

ηξία έηε. 

xl Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όιοη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο 

πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

xli Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΤΔΥΓ. 

xlii Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην 

επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 



                                                                                                                                                                                                                 
xliii Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έτεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΤΔΥΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

xliv Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

xlv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xlviii Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 

αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ  

ιόγσ πξόζβαζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 


