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οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, για τθν επιλογι αναδόχου τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «Δαπάνεσ 

Χριςτουγεννιάτικων Εκδθλϊςεων - (τεχνικι υποςτιριξθ)», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ: 42.111,00 ευρϊ, 
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                                                                                                      Ο  

                                                                                 ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4782/2021.- 

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

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

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

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

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µμεταςχθματιςμοί και εναρµόνιςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 
2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

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

- τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : “φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)” (Β’ 1781)  

- τθσ αρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» 

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

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

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

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

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

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

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

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  
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- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό 
Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

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

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

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

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα»,  

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

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

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

- τθν υπ’ αρικ. 94/2021 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτιςμοφ & Τουριςμοφ του  Διμου Μυτιλινθσ, 

- το αρικ. πρωτ. 35439/15-11-2021 πρωτογενζσ αίτθμα που καταχωρικθκε ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ.:  

- 21REQ009533921, 

- τθν αρικ. 664/15-11-2021 ΑΑΥΣ (απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ πολυετϊν δαπανϊν), εγκεκριμζνο 
αίτθμα που καταχωρικθκε ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. με Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ009537451, 

- τθν με αρικμό 847/16-11-2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μυτιλινθσ, με τθν οποία 
εγκρίκθκαν ο τρόποσ εκτζλεςθσ , οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κακορίςκθκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ για 
τθν υπθρεςία: «Δαπάνεσ Χριςτουγεννιάτικων Εκδθλϊςεων - (τεχνικι υποςτιριξθ)». 

 

 

Ρ  Ο Κ Θ  Υ Σ Σ Ε Ι 

 
Ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό, με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για  τθν υπθρεςία με 

τίτλο: «Δαπάνεσ Χριςτουγεννιάτικων Εκδθλϊςεων - (τεχνικι υποςτιριξθ)», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ: 

ςαράντα τριϊν χιλιάδων, οκτακοςίων ςαράντα τριϊν  (42,111,00) ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%.  

 
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑ 15.6471.0002  του προχπολογιςμοφ 2021. Σχετικι θ αρικ. 664/15-11-2021 ΑΑΥΣ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 997817113 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΛΕΥΚΕΛΟΥ ΒΕΝΛΗΕΛΟΥ 13-17 

Ρόλθ ΜΥΤΛΛΘΝΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 81132 ΜΥΤΛΛΘΝΘ 

Χϊρα1 ΕΛΛΑΣ 

Κωδικόσ ΝUTS2 EL411 

Τθλζφωνο 22513 50516 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promithies@mytilene.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3 Μαρίνοσ Αντωνζλλοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.mytilene.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Μυτιλινθσ που ανικει ςτουσ Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και ςυγκεκριμζνα 
ςτον υποτομζα Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ Βακμοφ (ΟΤΑ Α’). 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.4 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Γενικϊν Δθμόςιων Υπθρεςιϊν ςε τοπικό 
επίπεδο. 
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α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από :  

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ ςτον πίνακα με τα ςτοιχεία τθσ αρχισ. 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ6 

                                                           
1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων

 
 

3
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που 

διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
4
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΛΛ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Λ, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, δ) 
Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι 
προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

5
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

6
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ.η  του άρκρου 53 του 

ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 
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Θ παροφςα Σφμβαςθ χρθματοδοτείται από τακτικά ζςοδα του Διμου Μυτιλινθσ. 

Θ δαπάνθ ποςοφ: 42.111,00 ευρϊ κα βαρφνει τον ΚΑ 15.6471.0002  του προχπολογιςμοφ 2021 με μελλοντικζσ 

χρεϊςεισ για το ζτοσ 2022 ωσ εξισ: 

α. ποςοφ 22.111,00 ευρϊ ςτο οικονομικό ζτοσ 2021,  

β. ποςοφ 20.000,00 ευρϊ ςτο οικονομικό ζτοσ 2022. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  θ Τεχνικι υποςτιριξθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων εορταςμοφ των 
Χριςτουγζννων και τθσ Ρρωτοχρονιάσ του Διμου Μυτιλινθσ και ςυγκεκριμζνα  θ παροχι Υπθρεςιϊν που κα 
εκτελεςκοφν από τθ ςφμβαςθ αυτι , περιγράφεται λεπτομερϊσ ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι, τα Σχζδια και τα άλλα 
Συμβατικά Τεφχθ.  

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει όλεσ τισ κάτωκι υπθρεςίεσ: 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου φψουσ 10,5 μζτρων.   Το δζντρο κα τοποκετθκεί μπροςτά ςτο 
Δθμοτικό κζατρο Μυτιλινθσ. 

Τοποκζτθςθ φάτνθσ ςτθν πλατεία του ΔΚΜ  

Τοποκζτθςθ ζνα γιγαντοαςτζρι φψουσ 3 μζτρων   

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου διάκοςμου αποτελοφμενου από τον Άγιο Βαςίλθ ςε φψοσ 220 cm με τρία 
υπερμεγζκθ δϊρα.    

Τοποκζτθςθ 4 ξφλινα ςπιτάκια 2,5 x 2,5 μζτρων   

Φωταγϊγθςθ όλων των δζντρων που βρίςκονται μζςα ςτον χϊρο τθσ πλατείασ του Δθμοτικοφ κεάτρου.   

Θλεκτροδότθςθ από το ΔΚΜ του χϊρου και όλων των καταςκευϊν.    

Δθμιουργία Ρφλθσ Ειςόδου με Χριςτουγεννιάτικο διάκοςμο.     

Άγιοσ Βαςίλθσ για 10 θμζρεσ.    

Ρερίφραξθ όλου του χϊρου  

Τοποκζτθςθ ξφλινου οικίςκου ειδικά διαμορφωμζνου για παιδικζσ δράςεισ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ.   

Υλικά για δράςεισ βιβλιοκικθσ και face painting.    

Φροντιςτισ κακ' όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ του Χριςτουγεννιάτικου χωριοφ. 

Επιςκευι και Τοποκζτθςθ του ζλκθκρου του Αθ Βαςίλθ (του διμου)   

Επιςκευι και Τοποκζτθςθ τθσ Χριςτουγεννιάτικθσ μπάλασ διαμζτρου 250 cm (του διμου).  Αντικατάςταςθ όλα 
τα φωτάκια Led κόκκινου χρϊματοσ   

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικων καταςκευϊν ςτθν προκυμαία Ρλωμαρίου.  

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου ςτον Ραπάδο Γζρασ - φψουσ 4,5 μζτρων κλπ.  

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου ςτθν Αγιάςο  - φψουσ 4,5 μζτρων κλπ 

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 71356300-1.   

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα:  
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ΤΜΘΜΑ 1  :   ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ- ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ (ΟΓΑΝΩΣΘ–ΕΓΑΣΙΕΣ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ 

                         ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΟΥ –ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΛΡ) , εκτιμϊμενθσ αξίασ  

                         26.460,48 πλζον ΦΡΑ 24%. 

ΤΜΘΜΑ 2  :   ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΡΛΩΜΑΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ (ΟΓΑΝΩΣΘ –ΕΓΑΣΙΕΣ  

                        ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΟΥ –ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΛΡ ), εκτιμϊμενθσ αξίασ   

                        2.500,00  πλζον ΦΡΑ 24%. 

ΤΜΘΜΑ 3  :  ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΓΕΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ (ΟΓΑΝΩΣΘ – 

                        ΕΓΑΣΙΕΣ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΟΥ ΚΛΡ), εκτιμϊμενθσ αξίασ  

                        2.500,00 πλζον ΦΡΑ 24%. 

ΤΜΘΜΑ 4  :  ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ (ΟΓΑΝΩΣΘ –ΕΓΑΣΙΕΣ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ  

                        ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΟΥ ΚΛΡ), εκτιμϊμενθσ αξίασ 2.500,00 πλζον ΦΡΑ 24%. 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των Τμθμάτων ι για μζροσ των Τμθμάτων. 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΘΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε τζςςερα(4). 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 42.111,00 ευρϊ (33.960,48 € μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %, εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: 8.150,52 €).   

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  από τθν υπογραφι τθσ και μζχρι 10-01-2022. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν επιςυναπτόμενθ 

μελζτθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  (ΡΑΑΤΘΜΑ Α). 

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

τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Σε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν, ο Διμοσ Μυτιλινθσ κα επιλζξει τον ανάδοχο με 

κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλλαν ιςότιμεσ προςφορζσ, ςφμφωνα με άρκρ. 90 του 

Ν.4412/2016. 

1.4 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν είναι θ ....-11-2021 θμζρα......................... και ϊρα 
15:00 μ.μ.  

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΝΑΞΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ, 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  

17-11-2021 18-11-2021 02-12-2021 06-12-2021 

 

 

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

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

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 7 

Θ προκιρυξθ8 και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  143338 και αναρτικθκαν 
ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

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

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   
www.mytilene.gr   ςτθ διαδρομι/ΡΟΚΥΙΞΕΛΣ. 

1.6 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ9 . 

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

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

                                                           
7
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό 
επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ 
προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.  Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.  

8
    Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του ν.4782/2021, 

παρ. 1 περ.4) 
9
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

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

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ10  είναι τα ακόλουκα: 

1.  θ με αρ. 35780/17-11-2021 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ,  

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+,  

3.  θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ, 

4.  οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με 

            τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 

5.  το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 
ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) 11. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι 
από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 
πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 
αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ12: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα 
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι 
των προςφορϊν, 

                                                           
10

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του άρκρου 
2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει ι να 
προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 
63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των 
εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και 
τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί 
και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ 
ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

11
 Επιλζγεται, κατά κανόνα, θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τθν  

επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ πλιρθσ άμεςθ 
και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται ειδικά εργαλεία, 
ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των ενδιαφερομζνων. 

12
 Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

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

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ13.  

 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)14.Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ 
ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται 
από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ 
εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

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

2.1.5 Εγγυιςεισ15 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του 
ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)16, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 
επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ17.  

                                                           
13

       Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 

14
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι 

επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ 
επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

15
 Άρκρο 72 ν. 4412/2016  

16
  Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018) 

17
      Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 

ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει αυτό και 
ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Λανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ 
παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ζγγραφο 
τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 
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Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ 
τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ18.  

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

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

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ19, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 720 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων221. 

                                                           
18

        Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
19

        Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
20

        Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 
6 και 7. 
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Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ 
Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ22. 

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

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.23   

  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ24 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ25, ποςοφ: εξακοςίων 
εβδομιντα  εννζα, και είκοςι λεπτϊν (679,20) ευρϊ26. 

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

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

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

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν 
παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 27 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3 ζωσ 2.2.8  ,γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 
2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ 
προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ 
ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ 

                                                                                                                                                                                                            
21

       Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν 
ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ 
αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ 
αϋ και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 

22
   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 

προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
23

 Άρκρο 19 ν. 4412/2016 
24

 Ραρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
25

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ,  του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 
4412/2016).). 

26
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 

ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ.   
27

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016 
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τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί28, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 
του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον 
ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί 
ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, 
δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι 
περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ29  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ30 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν  από τουσ  ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

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

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

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

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

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ 
Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

                                                           
28

        Ρρβλ άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
29

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 
30

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, 
θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν 
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 
2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 
139), 

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

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

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

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

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

διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

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

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

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ 
ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον ςυντρζχουν οι 
πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ ενδεικτικά δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ.   
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο  οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ 
ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ.   



 

Σελίδα 16 

 

2.2.3.4. Αποκλείεται31 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ 
ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ32:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201633, περί 
αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

 (β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί 
τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ34.   

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
31

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 
ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, 
ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με 
ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ 
επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

32
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). 

Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων αποκλειςμοφ που 
ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ 
(πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

33
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
34

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

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

γεγονόσ. 35 

2.2.3.5.   Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 

πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ,  μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία36, προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει 
δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι 
ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ 
ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο 
προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ 
περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι 
ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ37. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/201638. 

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

 Κριτιρια Επιλογισ39  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ40  

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

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

 Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 
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Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επαγγελματικό 
μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία.    

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια41  

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα42  

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

α) κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, να ζχουν αναλάβει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) φορζσ τθν 
υλοποίθςθ παρόμοιων εργαςιϊν.    

β) να διακζτουν  κατάλλθλθ άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ 

γ) να διακζτουν  πιςτοποιθτικά, τα οποία ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι από 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία (πιςτοποιθτικά) βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα Θ ανακζτουςα αρχι 
αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ – μζλθ.  

  

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ43  

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

  

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να 
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ44. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 
επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ45. 

 Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται 
με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί 
φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 46. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 47. 

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

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o 
προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ48. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο 
πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

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

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )49. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) 
τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ50.  

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

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

θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να 

ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.51.  

 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛΛ], το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  
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Το ΕΕΕΣ52 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 153. 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και 
τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ 
μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.54 Ο οικονομικόσ φορζασ 
δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, 
τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ55. 

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

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων 
ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ56. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,57 τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ 

με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςθσ58 και 

ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

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

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

περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του 

άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν 

περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ 

απάντθςθσ59. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 
α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο 
ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του60. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα61  

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν62. 

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

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

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

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι 
ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 
α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω 
του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του63.  

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

                                                           
 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 22 

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ 
ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό 
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του64   

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

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

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

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

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.465 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

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

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

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

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 
εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα 
ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ ςε 
βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ66. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ (ι 
εμπορικοφ) μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ (ι 
εμπορικοφ) μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο 
μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ.67 
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Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ 
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,68 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 
διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 δεν απαιτείται 
ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:   

Β.4.1  Βεβαίωςθ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ  

Β.4.2 Για τθν απόδειξθ τθσ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ για τουλάχιςτον πζντε ζτθ, βεβαίωςθ ζναρξθσ   
επαγγζλματοσ από τθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Εφορία. 

Επίςθσ για να αποδείξουν τθν υλοποίθςθ παρόμοιων εργαςιϊν τουλάχιςτον τεςςάρων (4) τθν προθγοφμενθ 
δεκαετία, κα υποβάλλουν κατάλλθλεσ βεβαιϊςεισ από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν ςε 
παρόμοιεσ εργαςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ. 

Το εργατικό προςωπικό του υποψθφίου αναδόχου δεν απαιτείται να διακζτει ειδικι εμπειρία(ανειδίκευτοι 
εργάτεσ). 

Εφόςον κάποιο άτομο τθσ ομάδασ υλοποίθςθσ των εργατϊν κρικεί από τθν Υπθρεςία ότι δεν εκτελεί τισ 
εργαςίεσ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ αυτισ και του αναδόχου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τον αντικαταςτιςει 
άμεςα. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7  δεν απαιτείται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.- 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 

69,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 
ςτο ΓΕΜΘ70,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ71, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

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

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

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

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

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

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ72 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.   

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 
ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο 
(ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε 
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  
οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι 
προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, 
ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα 
πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι 
διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ 
πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του 
ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

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

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

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ υπεργολάβων, 
ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά 
του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και 
υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν73. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ74  

Κριτιριο ανάκεςθσ75 τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και ςτθ ςχετικι 
μελζτθ, για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ . 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ   

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε 
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ 
και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ76. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ.77 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

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

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

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι ρυκμίηει τα τθσ 
ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.78 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά,  
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

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

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

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 
αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν 
αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι 
αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) 
υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και 
επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και 
θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε 
υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν79.   
 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ τα 
καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε 
ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  
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α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν 
φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 2780 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

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

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

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ 
απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 81 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ82 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ 
αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

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

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

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

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199983,  

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

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο84.  

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

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω 
Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι 
Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που 
ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» 
(κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ 
διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 
2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, 
όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα 
εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  
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Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του 
άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 
παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

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

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

  

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι 
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με 
το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 
του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

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

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

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

Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  ΣΤ τθσ Διακιρυξθσ, 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ 
άνω Ραράρτθμα,85 86. και θ οποία κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί με τθν 94/2021 μελζτθ του Διμου Μυτιλινθσ. 

 Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν87. 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ: τιμι  
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Β τθσ διακιρυξθσ:  

Τιμζσ. 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα88. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ89. 

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

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα 
αρχι90 ςτο Ραράρτθμα Β τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν91   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .  

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν 
τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό 
διάςτθμα. 
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 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
86

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων υπθρεςιϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ προμικεια υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 
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 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 

88
 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 37 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να 

κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  ανκρωποϊρεσ κ.α. 
89

 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
90

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
91

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν 
ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, 
εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. 
Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 
να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ92. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν93 

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

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν υποβάλλεται 
εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και ςυγκεκριμζνα ςτισ 
παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 
2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου 
οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ 
προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,94  

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, δεν επιτρζπεται και ςε περίπτωςθ υποβολισ τθσ απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ.  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ .Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.   

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η)   θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

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

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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  Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
93

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
94

 Άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, 
εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

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

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

3.1  Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών  

3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών95 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ96, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ 
τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και του 
(υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 06-12-2021 και ϊρα 11:00 π.μ ι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ 
τθσ αρμόδιασ επιτροπισ αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν 
ωσ άνω θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν . 

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

  

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ97, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται 
ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 
υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι 
τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.  

Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά 
εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ 
προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα98. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ 
ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό.  
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 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
96

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα 
οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 40 του ν. 4782/21. 

97
     Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ 
των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

98
     Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του ωσ άνω άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε 
άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και 
κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ99. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων  
των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των 
αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν 
προςφορϊν100. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

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

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.101    

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά εκδίδεται 
απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων102 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι 
Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ 
μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ, 
περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ 
προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου103 - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και τον καλεί να υποβάλει 
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 
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     Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
100

    Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ 
101

 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
102

 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
103

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
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αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από αυτόν ςε 
μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 
τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, 
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό 
φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ 
πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 
2.4.2.5104.  

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

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 
ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν 
περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για 
τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ.  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν 
υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ 
ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ 
των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.105 

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

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

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

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

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και 
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μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του106.  

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

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

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

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

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

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ107. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ.108 

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

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

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι 
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι 
από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται 
μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ 
ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο 
άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία 
μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ 
θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν.   Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου 
υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επιςυνάπτεται . Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ 
γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ 
παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 
18/1989 (Αϋ 8). 

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων. Ρζραν από τθν 
ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ 
προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου 
εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ 
εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι 
οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ 
εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο 
προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ 
των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΤΔΛΔΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ι 
του τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και θ οποία κατατίκεται μζχρι 
και τθν  υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν 
παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο 
τελευταίοσ είναι γνωςτόσ   και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω 
ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των 
παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

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

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε κατάςταςθ 
(ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι 
άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) 
μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ 
απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ109 .  

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ 
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ 
ςυνεργαςίασ.110. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε 
να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

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

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ111  

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

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ112  

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

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

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

                                                           
109

 Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
110

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
111

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
112

 Ρρβλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

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

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

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

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ113  

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

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ κα γίνει με τθν ολοκλιρωςθ των Υπθρεςιϊν και μετά , τθν παράδοςθ και 
παραλαβι από τθν υπθρεςία  των   υπθρεςιϊν που προβλζπονται ςτθ Τεχνικι Ζκκεςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 
200 του Ν.4412/16, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςφμφωνα και με το Ν.4782/2021.μετά τθν   

β) Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016114, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:    

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων115  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016116. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016)117 . 

δ)Κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τθν κείμενθ Νομοκεςία κατά τθν πλθρωμι του 
αναδόχου. 

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.   

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ118 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ  θ δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ,που είναι 
ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

                                                           
113

 Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια του 
άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια 
που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 12 του 
άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, κανονιςτικϊν αποφάςεων 

114
 Άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

115
 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

116
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και 
Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

117
  Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ 

και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν 
λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

118
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 103 του ν. 4782/2021 
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Στθν περίπτωςθ αυτι κοινοποιείται  ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία   περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι 
του , θ οποία δεν μπορεί να είναι λόγω του περιοριςμζνου χρόνου εκτελζςεωσ τθσ ςφμβαςθσ μικρότερθ των 
τριϊν (3) θμερϊν. 

Αν θ προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

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

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

  

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ119.  
  
  
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

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

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

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

5.3 Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων120   

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

 

                                                           
119

  Άρκρο 218 του ν.4412/2016  
120

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελζσ 
ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα 
κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 



 

Σελίδα 43 

5.4 Γικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ 
Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του 
άρκρου 205Α του ν. 4412/2016121. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ 
ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ 
τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν 
ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

 

 

                                                           
121

   Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν   Διεφκυνςθ 
Ρολιτιςμοφ –Τουριςμοφ και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ του Διμου Μυτιλινθσ θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο Ο Διμοσ Μυτιλινθσ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

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

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

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

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ122  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ ζωσ και 10-01-2022. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από 
τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα 
του αναδόχου123. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ 
ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ124  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα 
του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 
χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το 
άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 125 

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν  γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ γενικϊν 
Υπθρεςιϊν που ζχει ςυγκροτθκεί από το Διμο Μυτιλινθσ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα  Ν. 4412/2016 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4782/2021. 

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ μπορεί να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

                                                           
122

 Άρκρο 217 του ν. 4412/2016. 
123

 Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν 
παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

124
 Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 

125
  Άρκρο 219 του ν.4412/2016 
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6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον 
καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε 
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

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

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

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

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

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221126του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ127  

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

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

                                                                                                       Ο 

                                                                                   ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ 

 

                                                                                      ΕΥΣΤΑΤΛΟΣ ΚΥΤΕΛΘΣ 

 

                                                           
126

  Ρρβλ. παρ. 27 περ. β του άρκρου 43 του ν.4605/2019, κακϊσ και παρ. 7 του άρκρου 33  του ν.4608/2019, με τισ οποίεσ 
τροποποιικθκε θ παρ.11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016. 

127
 Άρκρο 220 του ν. 4412/2016. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                               
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                        
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ -ΣΟΤΡΙΜΟΤ                     
ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ  94/2021 

ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ 
ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ   (ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ) 

 
 
 
 
 

ΜΔΛΔΣΗ  
 

        ΓΙΑ ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ  (ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)  
 
ΠΙΣΩΗ:   42.111,00  επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  ΦΠΑ 24% 
 
Κ.Α.  15.6471.0002   κε ηίηιν «Γαπάλεο θαιιηηερληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ» 
   
CPV:   71356300-1 Σερληθή Τπνζηήξημε 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ 
 
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
4. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                               
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                        
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ -
ΣΟΤΡΙΜΟΤ                     
ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ  94/2021 

ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ 
ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ   (ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ) 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παξνύζα κειέηε πξνβιέπεη ηε δαπάλε παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο από 
20/12/2021 έσο 10/01/2022. 
  Αλαιπηηθόηεξα νη ειάρηζηεο πξνηεηλόκελεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνύληαη 
έρνπλ σο εμήο:   
 
 

ΟΜΑΓΑ 1η :   ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ- ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ –ΓΙΑΚΟΜΟΤ 
ΟΙΚΙΚΧΝ ΚΛΠ )  

 
 

Α/Α                                   ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ 

1 Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ  δέληξνπ ύςνπο 10,5 κέηξσλ. Σν δέληξν είλαη 
παλνκνηόηππν θπζηθνύ έιαηνπ κε δηάκεηξν βάζεο 5,5 κέηξσλ. Ο ζθειεηόο ηνπ 
δέληξνπ είλαη κεηαιιηθόο ε δε αλάπηπμή ηνπ γίλεηε κε 5000 ηερλεηά θιαδηά ηα νπνία 
πξνζαξκόδνληαη ζην θπξίσο ζηέιερνο ηεο θαηαζθεπήο.  Η θσηαγώγεζε ηνπ ζα γίλεη κε 
13000 θσηάθηα LED ζε ςπρξό ιεπθό (4700 kelvin).  Ο ζηνιηζκόο ζα γίλεη κε 900 
κπάιεο δηακέηξνπ 10 - 15 cm ζε αζεκί ρξώκα.  Σν δέληξν ζα ηνπνζεηεζεί κπξνζηά 
ζην Γεκνηηθό ζέαηξν Μπηηιήλεο.  

2 Σνπνζέηεζε θάηλεο ζηελ πιαηεία ηνπ ΓΘΜ.    Η θάηλε απνηειείηε από απνκίκεζε 
ζπειαίνπ από PVC ύςνπο 2 κέηξσλ θαη πιάηνπο 2,5 κέηξσλ,   κε 8 θηγνύξεο 
θσηηδόκελεο 3D ζε θπζηθή δηάζηαζε.  

3 Σνπνζέηεζε έλα γηγαληναζηέξη ύςνπο 3 κέηξσλ θσηηδόκελν κε ιακπάθηα led ζε ςπρξό 
ιεπθό.  Η κνθέηα ηνπ αζηεξηνύ είλαη ζε κπιε θαη αζεκί.  

4 Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δηάθνζκνπ απνηεινύκελνπ από ηνλ Άγην Βαζίιε ζε 
ύςνο 220 cm από PVC κε εζσηεξηθό θσηηζκό από 4 ιακπηήξεο LED, ζπλνδεπόκελνο 
από  ηξία ππεξκεγέζε δώξα απνηεινύκελα από κεηαιιηθό ζθειεηό ζε δηαζηάζεηο 1x1 - 
0,8 x 0,8 - 0,5 x 0,5.  Σα δώξα είλαη επελδεδπκέλα κε ρξπζή θαη θόθθηλε γηξιάληα θαη 
είλαη θσηηδόκελα κε 600 ιακπάθηα ζε ζεξκό ιεπθό.  

5 Σνπνζέηεζε 4 μύιηλα ζπηηάθηα 2,5 x 2,5 κέηξσλ πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ σο θαηαζηήκαηα 
πώιεζεο Υξηζηνπγελληάηηθσλ πξντόλησλ.  Έθαζην ζπηηάθη είλαη από κεηαιιηθό ζθειεηό 
κε επέλδπζε από θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο βακκέλν κε ηερλνηξνπία ζε απνκίκεζε 
μύινπ. Γηαζέηνπλ αλαθιηλώκελν παξάζπξν δηαζηάζεσλ 220 x 50 cm αλνηγώκελνπ πξνο 
ηα επάλσ θαη ζηεξηδόκελνπ ζε 2 κεηαιιηθέο κπάξεο.  Φσηηζκόο εζσηεξηθόο κε 2 ιάκπεο 
θζνξίνπ ζε δεζηό ιεπθό θαη εμσηεξηθόο δηάθνζκνο κε 30 κέηξα Υξηζηνπγελληάηηθα 
θσηάθηα.  ε θάζε ζπηηάθη ηνπνζεηήηε ζέξκαλζε από ειεθηξηθό ζώκα Ινληζκνύ 2 
kwatt.   
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6 Φσηαγώγεζε 10 δέληξσλ θαη ζάκλσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ ρώξν ηεο πιαηείαο 
ηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ. Θα ηνπνζεηεζνύλ 60 γηξιάληεο ησλ 10 κέηξσλ έθαζηε ησλ 
νπνίσλ έρεη 100 θσηάθηα Led ζε ζεξκό ιεπθό.  

7 Ηιεθηξνδόηεζε από ην ΓΘΜ ηνπ ρώξνπ θαη όισλ ησλ θαηαζθεπώλ.  Θα ηνπνζεηεζεί 
παξνρή 5*10 mm θαη πίλαθαο δηαλνκήο.  Κάζε γξακκή ηξνθνδνζίαο (αλά θαηαζθεπή)  
ζα έρεη μερσξηζηό relay δηαθπγήο.  

8 Γεκηνπξγία Πύιεο Δηζόδνπ κε Υξηζηνπγελληάηηθν δηάθνζκν.   Η πύιε εηζόδνπ ζα γίλεη 
κε κεηαιιηθά πιαίζηα αλνίγκαηνο 3 κέηξσλ επελδεδπκέλα κε γηξιάληα κνθέηα θαη 
θσηηδόκελε κε  200 ηεκάρηα Led ζε ζεξκό ιεπθό.  Σν ζπλνιηθό κήθνο ηεο πύιεο ζα 
είλαη 4,5 κέηξα ην δε πιάηνο είλαη 3,5 κέηξα όζν ν δηάδξνκνο εηζόδνπ πξνο ηνλ ρώξν. 

9 Άγηνο Βαζίιεο γηα 10 εκέξεο.  Πεξηιακβάλεη εζνπνηό ληπκέλν κε βεινύδηλε ζηνιή Άγηνπ 
Βαζίιε ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν εθδειώζεσλ γηα 6 ώξεο επί δέθα εκέξεο, γηα 
θσηνγξάθεζε κε παηδηά.  Δπίζεο ζα δηαηεζνύλ 3000 ηεκάρηα θαξακειντδή 
Υξηζηνπγελληάηηθα γηα λα δίλεη ζηα παηδηά πνπ πξνζέξρνληαη ζηνλ ρώξν.  

10 Πεξίθξαμε όινπ ηνπ ρώξνπ.  Η πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ ζα γίλεη ζε κήθνο πεξίπνπ 200 
κέηξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ πάξθνπ ηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ κε πηπζζόκελα θηγθιηδώκαηα 
ύςνπο 120 cm.  

11 Σνπνζέηεζε μύιηλνπ νηθίζθνπ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ γηα παηδηθέο δξάζεηο δεκηνπξγηθήο 
απαζρόιεζεο. Θα πεξηιακβάλεη 3 πάγθνπο θαηαζθεπώλ δηαζηάζεσλ 110 x 55 cm 
έθαζηνο  - ειεθηξηθό θνύξλν ςεζίκαηνο γιπθώλ 2 kwatt - 10 παηδηθά θαζίζκαηα.  

12 Τιηθά γηα δξάζεηο βηβιηνζήθεο θαη face painting.  Γηάζεζε πιηθώλ face painting 
αληηαιιεξγηθώλ (κπνγηέο - πηλέια θ.ιπ) - πιηθά δσγξαθηθήο γηα 150 παηδηά ήηνη 150 
κπιόθ δσγξαθηθήο θαη 150 set μπινκπνγηέο  - θαη πιηθά αξηνπνηίαο γηα θαηαζθεπή 
γιπθηζκάησλ από παηδηά.  

13 Φξνληηζηήο  θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ ρσξηνύ. 
20 εκέξεο από δύν βάξδηεο νθηάσξεο. ( 20*2 = 40 εκεξνκίζζηα κε αζθάιηζε)  

14 Δπηζθεπή ηνπ έιθεζξνπ ηνπ Αε Βαζίιε (ηνπ δήκνπ).  Αληηθαηάζηαζε 6 ζεηξέο θσηάθηα 
ζηιηθνλνύρα - αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ αινπκηλέληνπ ζθειεηνύ πνπ έρνπλ 
θαηαζηξαθεί θαη ηνπνζέηεζε ηεο θαηαζθεπήο κπξνζηά ζην δεκνηηθό ζέαηξν 

15 Δπηζθεπή ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο κπάιαο δηακέηξνπ 250 cm (ηνπ δήκνπ).  
Αληηθαηάζηαζε όια ηα θσηάθηα Led θόθθηλνπ ρξώκαηνο (18 ζεηξέο θσηάθηα 
ζηιηθνλνύρα Led Red  θαη επαλαθόιιεζε ηεο αινπκηλέληαο θαηαζθεπήο ηνπ ζθειεηνύ.  
Σνπνζέηεζε ηνπ δηαθνζκεηηθνύ ζε ρώξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Αληηδεκαξρεία Πνιηηηζκνύ 
θαη ξεπκαηνδόηεζή ηνπ.   
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 ΟΜΑΓΑ 2: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΛΧΜΑΡΙΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 
(ΟΡΓΑΝΧΗ –ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ 

ΚΛΠ ) 

 

Α/Α                                ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ 

  1 Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθσλ θαηαζθεπώλ ζηελ πξνθπκαία Πλωμαρίου.  
Θα ηνπνζεηεζνύλ κία θαηαζθεπή αζηέξη ζε 3D ύςνπο 3 κέηξσλ θσηηδόκελνπ κε 400 
led ζε ζεξκό ιεπθό, κία θαηαζθεπή ν Άγηνο Βαζίιεο ζε ύςνο 2,2 κέηξσλ.  O Άγηνο 
Βαζίιε είλαη ζε ύςνο 220cm από PVC κε εζσηεξηθό θσηηζκό από 4 ιακπηήξεο LED, 
ζπλνδεπόκελνο από  ηξία ππεξκεγέζε δώξα απνηεινύκελα από κεηαιιηθό ζθειεηό 
ζε δηαζηάζεηο 1x1 - 0,8 x 0,8 - 0,5 x 0,5.   
Σα δώξα είλαη επελδεδπκέλα κε ρξπζή θαη θόθθηλε γηξιάληα θαη είλαη θσηηδόκελα κε 
600 ιακπάθηα ζε ζεξκό ιεπθό.  Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί θαη κία θαηαζθεπή 
Υξηζηνπγελληάηηθε νκπξέια θξεκαζηή κε θόθθηλα Led.   

 
 
 
 
 

 ΟΜΑΓΑ 3: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΔΡΑ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ ΚΛΠ) 

 

Α/Α                               ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ 

  1 Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ  δέληξνπ ζηνλ Παπάδο Γέξαο - ύςνπο 4,5 κέηξσλ. 
Σν δέληξν είλαη παλνκνηόηππν θπζηθνύ έιαηνπ κε δηάκεηξν βάζεο 2 κέηξσλ. Ο 
ζθειεηόο ηνπ δέληξνπ είλαη κεηαιιηθόο ε δε αλάπηπμή ηνπ γίλεηε κε 2000 ηερλεηά 
θιαδηά ηα νπνία πξνζαξκόδνληαη ζην θπξίσο ζηέιερνο ηεο θαηαζθεπήο.  Η 
θσηαγώγεζε ηνπ ζα γίλεη κε 3000 θσηάθηα LED ζε ζεξκό ιεπθό (2900 kelvin) ηα 
νπνία ζα ιεηηνπξγνύλ κε πξόγξακκα θσηηζκνύ ειεγρόκελν από θνλζόια.  Ο 
ζηνιηζκόο ζα γίλεη κε 250 κπάιεο 

 
 
 
 
 
 

 ΟΜΑΓΑ 4: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ 

–ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ ΚΛΠ) 

 

Α/Α                              ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ 

  1 Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ  δέληξνπ ζηελ Αγιάζο  - ύςνπο 4,5 κέηξσλ. Σν 
δέληξν είλαη παλνκνηόηππν θπζηθνύ έιαηνπ κε δηάκεηξν βάζεο 2 κέηξσλ. Ο 
ζθειεηόο ηνπ δέληξνπ είλαη κεηαιιηθόο ε δε αλάπηπμή ηνπ γίλεηε κε 2000 ηερλεηά 
θιαδηά ηα νπνία πξνζαξκόδνληαη ζην θπξίσο ζηέιερνο ηεο θαηαζθεπήο.   Η 
θσηαγώγεζε ηνπ ζα γίλεη κε 3000 θσηάθηα LED ζε ςπρξό ιεπθό (4700 kelvin) ηα 
νπνία ζα ιεηηνπξγνύλ κε πξόγξακκα θσηηζκνύ ειεγρόκελν από θνλζόια.  Ο 
ζηνιηζκόο ζα γίλεη κε 250 κπάιεο δηακέηξνπ 10 - 15 cm 
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- Γηα όιεο ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ην θαηάιιειν ηερληθό πξνζσπηθό ην 
νπνίν έρεη ηελ  επζύλε ηεο ζσζηήο θαη απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ. 
  
- Όια ηα ππό πξνκήζεηα πιηθά (πιελ απηώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο) ζα αλήθνπλ 
ζηνλ αλάδνρν. 
 
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
 
1. ην Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» θαη ηδίσο ησλ 
άξζξσλ 116 θαη 117  
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α/8-6-2006) Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
3. ην Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 
4. ην Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» 
5. ηηο ηξνπνπνηεηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ. 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ.- 

Σν ηειηθό ύςνο ηεο δαπάλεο ζα εμαξηεζεί από ηηο αλάγθεο ηεο Γηεπζύλζεσο Πνιηηηζκνύ –

Σνπξηζκνύ θαη Κνηλσληθήο Πξόλνηαο  ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο θαη 

πάλησο δελ ζα μεπεξάζεη ην πνζό  ησλ 42.111,00 € ζυμπεριλαμβανομένου ηου Φ.Π.Α 

24%.      

                                                                     
                                             Μπηηιήλε     Οθηώβξηνο 2021 
 
                                                                                        ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
    Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ  
                                                                                  ΣΗ Γ/ΝΗ 
 
                     ΔΤΣΡΑΣΙΑ ΒΟΤΓΙΟΤΚΑ 
 
ΒΛΑΙΟ ΜΑΤΡΑΝΣΩΝΗ  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                               
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                        
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ -ΣΟΤΡΙΜΟΤ                     
ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ  94/2021 

ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ 
ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ   (ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ) 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 ΟΜΑΓΑ 1: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ –ΟΙΚΙΚΧΝ ΚΛΠ ) 

 

 

  
Α/Α 

                       ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

1 Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ  δέληξνπ ύςνπο 10,5 κέηξσλ. Σν 
δέληξν είλαη παλνκνηόηππν θπζηθνύ έιαηνπ κε δηάκεηξν βάζεο 5,5 
κέηξσλ. Ο ζθειεηόο ηνπ δέληξνπ είλαη κεηαιιηθόο ε δε αλάπηπμή ηνπ 
γίλεηε κε 5000 ηερλεηά θιαδηά ηα νπνία πξνζαξκόδνληαη ζην θπξίσο 
ζηέιερνο ηεο θαηαζθεπήο.  Η θσηαγώγεζε ηνπ ζα γίλεη κε 13000 
θσηάθηα LED ζε ςπρξό ιεπθό (4700 kelvin).  Ο ζηνιηζκόο ζα γίλεη κε 
900 κπάιεο δηακέηξνπ 10 - 15 cm ζε αζεκί ρξώκα.  Σν δέληξν ζα 
ηνπνζεηεζεί κπξνζηά ζην Γεκνηηθό ζέαηξν Μπηηιήλεο.  

9.300,00 

2 Σνπνζέηεζε θάηλεο ζηελ πιαηεία ηνπ ΓΘΜ.    Η θάηλε απνηειείηε 
από απνκίκεζε ζπειαίνπ από PVC ύςνπο 2 κέηξσλ θαη πιάηνπο 2,5 
κέηξσλ,   κε 8 θηγνύξεο θσηηδόκελεο 3D ζε θπζηθή δηάζηαζε.  

800,00 

3 Σνπνζέηεζε έλα γηγαληναζηέξη ύςνπο 3 κέηξσλ θσηηδόκελν κε 
ιακπάθηα led ζε ςπρξό ιεπθό.  Η κνθέηα ηνπ αζηεξηνύ είλαη ζε κπιε 
θαη αζεκί.  

800,00 

4 Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δηάθνζκνπ απνηεινύκελνπ από ηνλ 
Άγην Βαζίιε ζε ύςνο 220 cm από PVC κε εζσηεξηθό θσηηζκό από 4 
ιακπηήξεο LED, ζπλνδεπόκελνο από  ηξία ππεξκεγέζε δώξα 
απνηεινύκελα από κεηαιιηθό ζθειεηό ζε δηαζηάζεηο 1x1 - 0,8 x 0,8 - 
0,5 x 0,5.  Σα δώξα είλαη επελδεδπκέλα κε ρξπζή θαη θόθθηλε 
γηξιάληα θαη είλαη θσηηδόκελα κε 600 ιακπάθηα ζε ζεξκό ιεπθό.  

900,00 

5 Σνπνζέηεζε 4 μύιηλα ζπηηάθηα 2,5 x 2,5 κέηξσλ πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ 
σο θαηαζηήκαηα πώιεζεο Υξηζηνπγελληάηηθσλ πξντόλησλ.  Έθαζην 
ζπηηάθη είλαη από κεηαιιηθό ζθειεηό κε επέλδπζε από θόληξα πιαθέ 
ζαιάζζεο βακκέλν κε ηερλνηξνπία ζε απνκίκεζε μύινπ. Γηαζέηνπλ 
αλαθιηλώκελν παξάζπξν δηαζηάζεσλ 220 x 50 cm αλνηγώκελνπ πξνο 
ηα επάλσ θαη ζηεξηδόκελνπ ζε 2 κεηαιιηθέο κπάξεο.  Φσηηζκόο 
εζσηεξηθόο κε 2 ιάκπεο θζνξίνπ ζε δεζηό ιεπθό θαη εμσηεξηθόο 
δηάθνζκνο κε 30 κέηξα Υξηζηνπγελληάηηθα θσηάθηα.  ε θάζε ζπηηάθη 
ηνπνζεηήηε ζέξκαλζε από ειεθηξηθό ζώκα Ινληζκνύ 2 kwatt.   

3.000,00 

6 Φσηαγώγεζε 10 δέληξσλ θαη ζάκλσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ 
ρώξν ηεο πιαηείαο ηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ. Θα ηνπνζεηεζνύλ 60 
γηξιάληεο ησλ 10 κέηξσλ έθαζηε ησλ νπνίσλ έρεη 100 θσηάθηα Led 
ζε ζεξκό ιεπθό.  

1.400,00 
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7 Ηιεθηξνδόηεζε από ην ΓΘΜ ηνπ ρώξνπ θαη όισλ ησλ θαηαζθεπώλ.  
Θα ηνπνζεηεζεί παξνρή 5*10 mm θαη πίλαθαο δηαλνκήο.  Κάζε 
γξακκή ηξνθνδνζίαο (αλά θαηαζθεπή)  ζα έρεη μερσξηζηό relay 
δηαθπγήο.  

1.000,00 

8 Γεκηνπξγία Πύιεο Δηζόδνπ κε Υξηζηνπγελληάηηθν δηάθνζκν.   Η πύιε 
εηζόδνπ ζα γίλεη κε κεηαιιηθά πιαίζηα αλνίγκαηνο 3 κέηξσλ 
επελδεδπκέλα κε γηξιάληα κνθέηα θαη θσηηδόκελε κε  200 ηεκάρηα 
Led ζε ζεξκό ιεπθό.  Σν ζπλνιηθό κήθνο ηεο πύιεο ζα είλαη 4,5 
κέηξα ην δε πιάηνο είλαη 3,5 κέηξα όζν ν δηάδξνκνο εηζόδνπ πξνο 
ηνλ ρώξν. 

1.300,00  

9 Άγηνο Βαζίιεο γηα 10 εκέξεο.  Πεξηιακβάλεη εζνπνηό ληπκέλν κε 
βεινύδηλε ζηνιή Άγηνπ Βαζίιε ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν 
εθδειώζεσλ γηα 6 ώξεο επί δέθα εκέξεο, γηα θσηνγξάθεζε κε παηδηά.  
Δπίζεο ζα δηαηεζνύλ 3000 ηεκάρηα θαξακειντδή Υξηζηνπγελληάηηθα γηα 
λα δίλεη ζηα παηδηά πνπ πξνζέξρνληαη ζηνλ ρώξν.  

1.400,00 

10 Πεξίθξαμε όινπ ηνπ ρώξνπ.  Η πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ ζα γίλεη ζε 
κήθνο πεξίπνπ 200 κέηξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ πάξθνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 
ζεάηξνπ κε πηπζζόκελα θηγθιηδώκαηα ύςνπο 120 cm.  

800,00 

11 Σνπνζέηεζε μύιηλνπ νηθίζθνπ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ γηα παηδηθέο 
δξάζεηο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο. Θα πεξηιακβάλεη 3 πάγθνπο 
θαηαζθεπώλ δηαζηάζεσλ 110 x 55 cm έθαζηνο  - ειεθηξηθό θνύξλν 
ςεζίκαηνο γιπθώλ 2 kwatt - 10 παηδηθά θαζίζκαηα.  

1.100,00 

12 Τιηθά γηα δξάζεηο βηβιηνζήθεο θαη face painting.  Γηάζεζε πιηθώλ face 
painting αληηαιιεξγηθώλ (κπνγηέο - πηλέια θ.ιπ) - πιηθά δσγξαθηθήο 
γηα 150 παηδηά ήηνη 150 κπιόθ δσγξαθηθήο θαη 150 set μπινκπνγηέο  - 
θαη πιηθά αξηνπνηίαο γηα θαηαζθεπή γιπθηζκάησλ από παηδηά.  

860,48 

13 Φξνληηζηήο θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ 
ρσξηνύ. 
20 εκέξεο από δύν βάξδηεο νθηάσξεο. ( 20*2 = 40 εκεξνκίζζηα κε 
αζθάιηζε)  

2.400,00 

14 Δπηζθεπή ηνπ έιθεζξνπ ηνπ Αε Βαζίιε (ηνπ δήκνπ).  Αληηθαηάζηαζε 
6 ζεηξέο θσηάθηα ζηιηθνλνύρα - αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ 
αινπκηλέληνπ ζθειεηνύ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί θαη ηνπνζέηεζε ηεο 
θαηαζθεπήο κπξνζηά ζην δεκνηηθό ζέαηξν 

700,00 

15 Δπηζθεπή ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο κπάιαο δηακέηξνπ 250 cm (ηνπ 
δήκνπ).  Αληηθαηάζηαζε όια ηα θσηάθηα Led θόθθηλνπ ρξώκαηνο (18 
ζεηξέο θσηάθηα ζηιηθνλνύρα Led Red  θαη επαλαθόιιεζε ηεο 
αινπκηλέληαο θαηαζθεπήο ηνπ ζθειεηνύ.  Σνπνζέηεζε ηνπ 
δηαθνζκεηηθνύ ζε ρώξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Αληηδεκαξρεία Πνιηηηζκνύ 
θαη ξεπκαηνδόηεζή ηνπ.   

700,00 

 ΤΝΟΛΟ 26.460,48 

ΦΠΑ 24% 6.350,52 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 32.811,00 
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 ΟΜΑΓΑ 2: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΛΧΜΑΡΙΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ –ΟΙΚΙΚΧΝ ΚΛΠ ) 

 

 

Α/Α                  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

1 Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθσλ θαηαζθεπώλ ζηελ πξνθπκαία 
Πλωμαρίου.  
Θα ηνπνζεηεζνύλ κία θαηαζθεπή αζηέξη ζε 3D ύςνπο 3 κέηξσλ 
θσηηδόκελνπ κε 400 led ζε ζεξκό ιεπθό, κία θαηαζθεπή ν Άγηνο 
Βαζίιεο ζε ύςνο 2,2 κέηξσλ.  O Άγηνο Βαζίιε είλαη ζε ύςνο 220cm 
από PVC κε εζσηεξηθό θσηηζκό από 4 ιακπηήξεο LED, 
ζπλνδεπόκελνο από  ηξία ππεξκεγέζε δώξα απνηεινύκελα από 
κεηαιιηθό ζθειεηό ζε δηαζηάζεηο 1x1 - 0,8 x 0,8 - 0,5 x 0,5.  Σα δώξα 
είλαη επελδεδπκέλα κε ρξπζή θαη θόθθηλε γηξιάληα θαη είλαη 
θσηηδόκελα κε 600 ιακπάθηα ζε ζεξκό ιεπθό.  Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί 
θαη κία θαηαζθεπή Υξηζηνπγελληάηηθε νκπξέια θξεκαζηή κε θόθθηλα 
Led.   

   2.500,00 

 ΤΝΟΛΟ    2.500,00 

ΦΠΑ  24%       600,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ    3.100,00 

 
 
 
 
 

 ΟΜΑΓΑ 3: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΔΡΑ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 
(ΟΡΓΑΝΧΗ –ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ ΚΛΠ) 

 

 

Α/Α                   ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

  1 Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ  δέληξνπ ζηνλ Παπάδο Γέξαο - 
ύςνπο 4,5 κέηξσλ. Σν δέληξν είλαη παλνκνηόηππν θπζηθνύ έιαηνπ κε 
δηάκεηξν βάζεο 2 κέηξσλ. Ο ζθειεηόο ηνπ δέληξνπ είλαη κεηαιιηθόο ε 
δε αλάπηπμή ηνπ γίλεηε κε 2000 ηερλεηά θιαδηά ηα νπνία 
πξνζαξκόδνληαη ζην θπξίσο ζηέιερνο ηεο θαηαζθεπήο.  Η 
θσηαγώγεζε ηνπ ζα γίλεη κε 3000 θσηάθηα LED ζε ζεξκό ιεπθό 
(2900 kelvin) ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνύλ κε πξόγξακκα θσηηζκνύ 
ειεγρόκελν από θνλζόια.  Ο ζηνιηζκόο ζα γίλεη κε 250 κπάιεο 
δηακέηξνπ 10 - 15 cm 

   2.500,00 

 ΤΝΟΛΟ    2.500,00 

ΦΠΑ  24%       600,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ    3.100,00 
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 ΟΜΑΓΑ 4: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 
(ΟΡΓΑΝΧΗ –ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ ΚΛΠ) 

 

 

Α/Α                     ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

  1 Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ  δέληξνπ ζηελ Αγιάζο  - ύςνπο 4,5 
κέηξσλ. Σν δέληξν είλαη παλνκνηόηππν θπζηθνύ έιαηνπ κε δηάκεηξν 
βάζεο 2 κέηξσλ. Ο ζθειεηόο ηνπ δέληξνπ είλαη κεηαιιηθόο ε δε 
αλάπηπμή ηνπ γίλεηε κε 2000 ηερλεηά θιαδηά ηα νπνία 
πξνζαξκόδνληαη ζην θπξίσο ζηέιερνο ηεο θαηαζθεπήο.   Η 
θσηαγώγεζε ηνπ ζα γίλεη κε 3000 θσηάθηα LED ζε ςπρξό ιεπθό 
(4700 kelvin) ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνύλ κε πξόγξακκα θσηηζκνύ 
ειεγρόκελν από θνλζόια.  Ο ζηνιηζκόο ζα γίλεη κε 250 κπάιεο 
δηακέηξνπ 10 - 15 cm 

  2.500,00 

 ΤΝΟΛΟ    2.500,00 

ΦΠΑ  24%       600,00 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ    3.100,00 

 

         ΤΝΟΛΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ Α+Β+Γ+Γ 
           26.460,48 +2.500,00 +2.500,00 +2.500,00 

33.960,48 

 ΦΠΑ 24%   8.150,52 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ  42.111,00 

                                                                    
 
 
 
                                           Μπηηιήλε  Οθηώβξηνο 2021 
 
 
 
                                                                                     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
    Ο ΤΝΣΑΞΑ                                            Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ  
                                                                                  ΣΗ Γ/ΝΗ 
 
                  ΔΤΣΡΑΣΙΑ ΒΟΤΓΙΟΤΚΑ 
 
ΒΛΑΙΟ ΜΑΤΡΑΝΣΩΝΗ  
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                               
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΤΟΥΙΣΜΟΥ                     
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΝΟΙΑΣ 
Α. ΜΕΛΕΤΘΣ  94/2021 

ΔΑΡΑΝΕΣ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ   
(ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ) 

 

 
ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΆΚΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

ΆΚΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΆΚΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΆΚΟ 4:         ΤΟΡΟΣ  & ΧΟΝΟΣ   

ΆΚΟ 5: ΥΡΟΓΑΦΘ ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
ΆΚΟ 6:         ΑΜΟΙΒΘ-ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ  

ΆΚΟ 7: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΆΚΟ 8: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

ΆΚΟ 9: ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

ΆΚΟ 10: ΑΝΑΘΕΩΘΣΘ ΤΙΜΩΝ 
ΆΚΟ 11: ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

ΆΚΟ 12: ΖΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΆΚΟ 13: ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΆΚΟ 14: ΤΟΡΟΣ  
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Άρκρο 1ο - Αντικείμενο τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ  
Αντικείμενο είναι θ Ραροχι Υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ για τθν πραγματοποίθςθ 
Χριςτουγεννιάτικων εκδθλϊςεων ςτο Διμο Μυτιλινθσ, από 20/12/2021 ζωσ 10/01/2022.  
 
 
Άρκρο 2ο - Ιςχφουςεσ διατάξεισ  
H διενζργεια και θ εκτζλεςθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ διζπονται από τισ διατάξεισ:  
1) Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114 / 8.6.2006) «Κφρωςθ Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ 
Κϊδικα» όπωσ ιςχφει, και ειδικότερα το αρκ. 75 «Αρμοδιότθτεσ» από το οποίο προκφπτει θ 
αρμοδιότθτα ςτον τομζα ανάπτυξθσ για τον ςχεδιαςμό καταςκευι και διαχείριςθ ζργων υποδομισ, 
   
2) Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114 / 8.6.2006) «Κφρωςθ Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ 
Κϊδικα» όπωσ ιςχφει, και ειδικότερα το αρκ. 76 «Άςκθςθ αρμοδιοτιτων» για τθν άςκθςθ των 
αρμοδιοτιτων του Διμου ςτα πλαίςια ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν πολιτικϊν με τθν αξιοποίθςθ πόρων 
που δυνθτικά μποροφν να διατεκοφν ςτθν γεωγραφικι περιφζρειά τουσ,  
 
 3) Τισ διατάξεισ του Ν.3852 ΦΕΚ Α’ 87 τθσ 7.6.2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ ιςχφει,  
 
 4) Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 Ν.3852 ΦΕΚ Α’ 87 τθσ 7.6.2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» και ειδικότερα το 
άρκρ.65 παρ.1, κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114 / 8.6.2006) «Κφρωςθ Δθμοτικοφ 
και Κοινοτικοφ Κϊδικα» όπωσ ιςχφει, και ειδικότερα τα αρκ. 209 παρ.4 ,όπωσ αυτι αναδιατυπϊκθκε 
με τον Ν.3536/2007 ΦΕΚ Α’ 42 / 23.2.2007 αρκ. 22 παρ.3-, και παρ.9 όπωσ προςτζκθκε με τον 
N.3731/2008 ΦΕΚ Α’ 263/23.12.2008 αρκ.20 παραγρ.13 και τροποποιικθκε με τον Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α’ 
147/08.08.2016 αρκ.377 παρ.1 περίπτ.38,   
 
5) Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. Α’ 147/08.08.2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν 
και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα των αρκ.118 
παρ.1,2, αρκ.72 παρ.1α εδάφιο πζμπτο & παρ.1β εδάφιο τρίτο, αρκ.2 παρ.1 περιπτ.9β, κακϊσ και του 
N.4441_2016 ΦΕΚ Α' 227/07.12.16 αρκ.22 περιπτ.3,32,84,86,  
Ππωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4782/2021. 
 
6) Τισ διατάξεισ του BΔ 17-5 / 15-6-1959 ΦΕΚ Α’ 114 περί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των 
Διμων όπωσ ιςχφει, 
 
7) Τθν ΣυνκΕΚ και ειδικά τα αρκ. 3, και 49-50 ςχετικά με τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ ελεφκερθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν ςτθν εςωτερικι αγορά,   Σελίδα 18 από 21, 
  
8) Τθ νομολογία του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ΔΕΚ ςχετικά με τθν ελεφκερθ παροχι 
υπθρεςιϊν ςτθν εςωτερικι αγορά,  
 
9) Τθ νομολογία του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ΔΕΚ ςχετικά με τθν υποχρζωςθ των 
ανακετουςϊν αρχϊν των κρατϊν μελϊν να ςυμμορφϊνονται με τουσ κεμελιϊδεισ κανόνεσ και τισ 
αρχζσ τθσ Συνκικθσ ΕΚ όταν ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ακόμθ και κάτω του ορίου εφαρμογισ 
των κοινοτικϊν Οδθγιϊν, κακϊσ εμπίπτουν όλεσ οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 
Συνκικθσ (C-59/2000, κ.α.),  
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10) Τθν πάγια νομολογία του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ΔΕΚ ςχετικά με το ότι οι 
προςφζροντεσ υποψιφιοι οι οποίοι ζχουν δικαίωμα να διενεργοφν τθ ςυγκεκριμζνθ παροχι δεν 
επιτρζπεται να απορρίπτονται με μοναδικι αιτιολόγθςθ το γεγονόσ ότι δυνάμει τθσ νομοκεςίασ 
κράτουσ μζλουσ ςτο οποίο πραγματοποιείται θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά 
είτε νομικά πρόςωπα ι να ζχουν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι (βλ. C-305/2008, 264/2003, 220/2005, 
κ.α.),   
 
11) Τθν πάγια νομολογία του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ΔΕΚ (βλ. C-382/2005, 220/2005, 
κ.α.) και τθν πάγια νομολογία του ΣτΕ (βλ. ΣτΕ 2387/2009, κ.α.) ςχετικά με το ότι ο οριςμόσ του είδουσ 
των δθμοςίων ςυμβάςεων ανάγεται το κοινοτικό και όχι το εκνικό δίκαιο, 
   
12) Των εκδοκζντων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων λοιπϊν (πλθν των ιδθ αναφερομζνων) 
κανονιςτικϊν διατάξεων, κακϊσ και άλλων διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα 
οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, ΡΔ, 
υπουργικισ απόφαςθσ, κλπ.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
υπθρεςιϊν, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 
ακολουκοφνται οι οδθγίεσ των ςχετικϊν εγκυκλίων των Υπουργείων Ανάπτυξθσ, Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν, και Εςωτερικϊν, και εφαρμόηονται για το είδοσ τθσ εκτελοφμενθσ εργαςίασ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ των Υπουργείων Ανάπτυξθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, και Εςωτερικϊν, οι 
αντίςτοιχεσ ςτουσ ειδικοφσ όρουσ τθσ παροφςθσ. 
 
 
Άρκρο 3ο - Συμβατικά ςτοιχεία  
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ ςε περίπτωςθ διαφοράσ είναι:  
1. Σφμβαςθ 
 2. Διακιρυξθ  
3.Ρερίλθψθ Διακιρυξθσ 
4. Μελζτθ 
5. Συγγραφι υποχρεϊςεων  
6.Τεχνικι Ρροςφορά Αναδόχου 
7. Οικονομικι Ρροςφορά Αναδόχου 
8. Τεχνικι Ρροςφορά 
 
 
Άρκρο 4ο – Τόποσ  & Χρόνοσ   

Τόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι οι  Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Μυτιλινθσ, Ρλωμαρίου, Γζρασ και Αγιάςου, 
ςτισ οποίεσ κα λάβουν χϊρα οι Χριςτουγεννιάτικεσ Εκδθλϊςεισ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από 
ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των υπθρεςιϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (τθσ Υπθρεςίασ που είναι υπεφκυνθ  για 
τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και των επιβλεπόντων) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να 
παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ και  γενικά να παρζχει 
κάκε ςχετικι υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ θ ανακζτουςα αρχι.  

Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου εκ μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει ,λόγω και του 
περιοριςμζ χρόνου κακϊσ οι εργαςίεσ αυτζσ κα πρζπει να αρχίςουν από 20/12/2021 και κα 
ολοκλθρωκοφν 10/01/2022. 
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Άρκρο 5ο – Υπογραφι και Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  
Θ δθμόςια ςφμβαςθ γενικϊν υπθρεςιϊν καταρτίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι και υπογράφεται από 
αυτιν και τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ προςζρχεται ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν υπογραφι 
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.   

Θ ςφμβαςθ αφορά ςτο ζργο: «Δαπάνεσ  Χριςτουγεννιάτικων εκδθλϊςεων (Τεχνικι Υποςτιριξθ)», 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 42.111,00 €( πίςτωςθ 33.960,48 + ΦΡΑ 8.150,52). 

Ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ, που περιγράφονται, ςε γενικζσ γραμμζσ, ςτο άρκρο αυτό, 
ςφμφωνα με τα άρκρα τθσ παροφςασ ΕΣΥ, κακϊσ και τα λοιπά Τεφχθ και ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ παροχι Υπθρεςιϊν που κα εκτελεςκοφν από τθ ςφμβαςθ αυτι , περιγράφεται λεπτομερϊσ ςτθν 
Τεχνικι Ρεριγραφι, τα Σχζδια και τα άλλα Συμβατικά Τεφχθ.  

 
Αναλυτικότερα περιλαμβάνει όλεσ τισ κάτωκι υπθρεςίεσ: 
 
-Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου φψουσ 10,5 μζτρων.   Το δζντρο κα τοποκετθκεί μπροςτά 
ςτο Δθμοτικό κζατρο Μυτιλινθσ. 
-Τοποκζτθςθ φάτνθσ ςτθν πλατεία του ΔΚΜ 
-Τοποκζτθςθ ζνα γιγαντοαςτζρι φψουσ 3 μζτρων 
-Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου διάκοςμου αποτελοφμενου από τον Άγιο Βαςίλθ ςε φψοσ 220 cm με 
τρία υπερμεγζκθ δϊρα. 
-Τοποκζτθςθ 4 ξφλινα ςπιτάκια 2,5 x 2,5 μζτρων 
-Φωταγϊγθςθ όλων των δζντρων που βρίςκονται μζςα ςτον χϊρο τθσ πλατείασ του Δθμοτικοφ 
κεάτρου. 
-Θλεκτροδότθςθ από το ΔΚΜ του χϊρου και όλων των καταςκευϊν. 
-Δθμιουργία Ρφλθσ Ειςόδου με Χριςτουγεννιάτικο διάκοςμο. 
-Άγιοσ Βαςίλθσ για 10 θμζρεσ. 
-Ρερίφραξθ όλου του χϊρου 
-Τοποκζτθςθ ξφλινου οικίςκου ειδικά διαμορφωμζνου για παιδικζσ δράςεισ δθμιουργικισ 
απαςχόλθςθσ. 
-Υλικά για δράςεισ βιβλιοκικθσ και face painting. 
-Φροντιςτισ κακ' όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ του Χριςτουγεννιάτικου χωριοφ. 
-Επιςκευι και Τοποκζτθςθ του ζλκθκρου του Αϊ Βαςίλθ (του Διμου) 
-Επιςκευι και Τοποκζτθςθ τθσ Χριςτουγεννιάτικθσ μπάλασ διαμζτρου 250 cm (του Διμου).   
-Αντικατάςταςθ όλα τα φωτάκια Led κόκκινου χρϊματοσ 
-Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικων καταςκευϊν ςτθν προκυμαία Ρλωμαρίου. 
-Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου ςτον Ραπάδο Γζρασ - φψουσ 4,5 μζτρων κλπ. 
-Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου ςτθν Αγιάςο  - φψουσ 4,5 μζτρων κλπ. 
 

  Θ «Σφμβαςθ» ςυνίςταται από το ομϊνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεφχθ, που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 

 Τα Συμβατικά Τεφχθ και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των όρων τουσ, κακορίηονται 
ςτθ Διακιρυξθ. Οι όροι «Σφμβαςθ», «Σφμβαςθ Καταςκευισ του Ζργου» και «Εργολαβικό 
Συμφωνθτικό» χρθςιμοποιοφνται ταυτόςθμα. 

Θ Σφμβαςθ κα υπογραφεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο   άρκρο 135  του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει ςφμφωνα και με το Ν.4782/2021 και ςφμφωνα με το ςχετικό άρκρο τθσ 
Διακιρυξθσ. 
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Για τθ διοίκθςθ και τθν επίβλεψθ τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν τα όςα αναγράφονται ςτο άρκρο 216 του 
Ν.4412/2016 ,όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςφμφωνα και με το Ν.4782/2021.  
 
 
Άρκρο 6ο – Αμοιβι- Τρόποσ πλθρωμισ  
Συμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ οικονομικισ του  προςφοράσ.   Δεν αναγνωρίηονται 
λόγοι προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτον νόμο. Θ πλθρωμι του 
αναδόχου κα γίνει με τθν ολοκλιρωςθ των Υπθρεςιϊν και μετά , τθν παράδοςθ και παραλαβι από τθν 
υπθρεςία  των   υπθρεςιϊν που προβλζπονται ςτθ Τεχνικι Ζκκεςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 200 του 
Ν.4412/16, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςφμφωνα και με το Ν.4782/2021. Διευκρινίηεται ότι ο 
ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ 
πλθρωμζσ ςτα ταμεία κοινωνικισ αςφάλιςθσ, υγειονομικισ περίκαλψθσ και ςυντάξεων, 
επαγγελματικϊν, δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΤΜΕΔΕ, ΕΦΚΑ, ΤΕΕ κ.λπ          Θ αμοιβι δεν 
υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και 
αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Χοριγθςθ προκαταβολισ δεν προβλζπεται. 
 
 
 Άρκρο 7ο –Υποχρεϊςεισ του αναδόχου  

 Θ ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι οι 
διαγωνιηόμενοι και κατ’ επζκταςθ ο Ανάδοχοσ ζχουν, ςκοπό να καταςτοφν πλιρωσ ενιμεροι των 
ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και να εκτιμιςουν με επάρκεια τουσ επιχειρθματικοφσ 
κινδφνουσ και όλεσ εκείνεσ τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθν διαμόρφωςθ τθσ Ρροςφοράσ τουσ, 
διερευνιςει πλιρωσ,   

 Ραράλειψθ του Αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία, που αφορά ςτουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τθ 
Σφμβαςθ. 
 
 
 Άρκρο 8ο –  Υποχρεϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ  
Ο Διμοσ Μυτιλινθσ  υποχρεοφται να διευκολφνει τθν εργαςία του αναδόχου παρζχοντασ κάκε δυνατι 
διευκόλυνςθ όπωσ θ ςυνεργαςία με τθν διοίκθςθ και θ ςυνεργαςία με υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ.  
 
 
Άρκρο 9ο – Ανωτζρα βία  
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί 
ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια 
και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον 
εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 
 
 
 Άρκρο 10ο – Ανακεϊρθςθ τιμϊν  
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν 
ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 
 
 
 Άρκρο 11ο  – Ροινικζσ ιτρεσ  
Αν ο ανάδοχοσ, με υπαιτιότθτά του δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ προκεςμίεσ περαίωςθσ των εργαςιϊν τθσ 
ςφμβαςθσ ι εκτελεί τθ ςφμβαςθ πλθμμελϊσ, βαρφνεται με ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με το άρκρο 218. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ και κοινοποιοφνται ςτο ανάδοχο. 
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Ειςπράττονται μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν επιβολι τουσ, ι ςε περίπτωςθ 
υποβολισ ζνςταςθσ, μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ 
από τθν αρμόδια υπθρεςία. 
 
 
 Άρκρο 12ο –  Ζκπτωςθ αναδόχου  
Εάν ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ  υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ  και εάν υπερβεί 
υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 203 του Ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4782/2021. 
 
 
Άρκρο 13ο – Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν – παραδοτζων γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 219 του 
Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4782/2021,από τθν αρμόδια επιτροπι 
παραλαβισ.   
 
 
Άρκρο 14ο – Τόποσ   
Οι υπθρεςίεσ του Αναδόχου παρζχονται ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Μυτιλινθσ , Ρλωμαρίου ,Γζρασ και 
Αγιάςου ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ, που περιγράφονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Ραροφςασ. 
 
                                                                     Μυτιλινθ  Οκτϊβριο 2021 
 
 
                                                                                                                 ΚΕΩΘΚΘΚΕ 
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                              Θ ΑΝΑΡΛΘΩΤΛΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ  
                                                                                                                ΤΘΣ Δ/ΝΣΘΣ 

 
ΒΛΑΣΛΟΣ ΜΑΥΑΝΤΩΝΘΣ                                                       ΕΥΣΤΑΤΛΑ ΒΟΥΓΛΟΥΚΑ 
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 ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α 
 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ          
 
Θμερομθνία, ……………………………………. 
Ρροσ:   Διμο Μυτιλινθσ  
             Δ/νςθ Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ  
             Και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ 
 
Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω  Ρίνακα   και να τον υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο 
’’Οικονομικι Ρροςφορά’’. 
 

 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

(Α/Α) 
 ΕΛΔΟΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ –ΕΝΟΤΘΤΑ ΡΩΤΘ 
  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΔΑΡΑΝΕΣ ΧΛΣΤΟΥΓΕΝΝΛΑΤΛΚΩΝ 
ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ   (ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ) ΣΤΘ 
Δ.Ε.ΜΥΤΛΛΙΝΘΣ 

    

1 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου 
φψουσ 10,5 μζτρων. Το δζντρο είναι 
πανομοιότυπο φυςικοφ ζλατου με διάμετρο 
βάςθσ 5,5 μζτρων. Ο ςκελετόσ του δζντρου 
είναι μεταλλικόσ θ δε ανάπτυξι του γίνετε με 
5000 τεχνθτά κλαδιά τα οποία 
προςαρμόηονται ςτο κυρίωσ ςτζλεχοσ τθσ 
καταςκευισ.  Θ φωταγϊγθςθ του κα γίνει με 
13000 φωτάκια LED ςε ψυχρό λευκό (4700 
kelvin).  Ο ςτολιςμόσ κα γίνει με 900 μπάλεσ 
διαμζτρου 10 - 15 cm ςε αςθμί χρϊμα.  Το 
δζντρο κα τοποκετθκεί μπροςτά ςτο 
Δθμοτικό κζατρο Μυτιλινθσ.  
 

    

2 

Τοποκζτθςθ φάτνθσ ςτθν πλατεία του ΔΚΜ.    
Θ φάτνθ αποτελείτε από απομίμθςθ 
ςπθλαίου από PVC φψουσ 2 μζτρων και 
πλάτουσ 2,5 μζτρων,   με 8 φιγοφρεσ 
φωτιηόμενεσ 3D ςε φυςικι διάςταςθ.  
 

   

3 

Τοποκζτθςθ ζνα γιγαντοαςτζρι φψουσ 3 
μζτρων φωτιηόμενο με λαμπάκια led ςε 
ψυχρό λευκό.  Θ μοκζτα του αςτεριοφ είναι 
ςε μπλε και αςθμί.  
 

             

4 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου διάκοςμου 
αποτελοφμενου από τον Άγιο Βαςίλθ ςε φψοσ 
220 cm από PVC με εςωτερικό φωτιςμό από 4 
λαμπτιρεσ LED, ςυνοδευόμενοσ από  τρία 
υπερμεγζκθ δϊρα αποτελοφμενα από 
μεταλλικό ςκελετό ςε διαςτάςεισ 1x1 - 0,8 x 
0,8 - 0,5 x 0,5.  Τα δϊρα είναι επενδεδυμζνα 
με χρυςι και κόκκινθ γιρλάντα και είναι 
φωτιηόμενα με 600 λαμπάκια ςε κερμό 
λευκό.  

   



 

Σελίδα 62 

5 

Τοποκζτθςθ 4 ξφλινα ςπιτάκια 2,5 x 2,5 
μζτρων που κα λειτουργοφν ωσ καταςτιματα 
πϊλθςθσ Χριςτουγεννιάτικων προϊόντων.  
Ζκαςτο ςπιτάκι είναι από μεταλλικό ςκελετό 
με επζνδυςθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ 
βαμμζνο με τεχνοτροπία ςε απομίμθςθ 
ξφλου. Διακζτουν ανακλινϊμενο παράκυρο 
διαςτάςεων 220 x 50 cm ανοιγϊμενου προσ 
τα επάνω και ςτθριηόμενου ςε 2 μεταλλικζσ 
μπάρεσ.  Φωτιςμόσ εςωτερικόσ με 2 λάμπεσ 
φκορίου ςε ηεςτό λευκό και εξωτερικόσ 
διάκοςμοσ με 30 μζτρα Χριςτουγεννιάτικα 
φωτάκια.  Σε κάκε ςπιτάκι τοποκετιτε 
κζρμανςθ από θλεκτρικό ςϊμα Λονιςμοφ 2 
kwatt.   
 

   

6 

Φωταγϊγθςθ 10 δζντρων και κάμνων που 
βρίςκονται μζςα ςτον χϊρο τθσ πλατείασ του 
Δθμοτικοφ κεάτρου. Κα τοποκετθκοφν 60 
γιρλάντεσ των 10 μζτρων ζκαςτθ των οποίων 
ζχει 100 φωτάκια Led ςε κερμό λευκό.  
 

   

7 

Θλεκτροδότθςθ από το ΔΚΜ του χϊρου και 
όλων των καταςκευϊν.  Κα τοποκετθκεί 
παροχι 5*10 mm και πίνακασ διανομισ.  
Κάκε γραμμι τροφοδοςίασ (ανά καταςκευι)  
κα ζχει ξεχωριςτό relay διαφυγισ.  
 

   

8 

Δθμιουργία Ρφλθσ Ειςόδου με 
Χριςτουγεννιάτικο διάκοςμο.   Θ πφλθ 
ειςόδου κα γίνει με μεταλλικά πλαίςια 
ανοίγματοσ 3 μζτρων επενδεδυμζνα με 
γιρλάντα μοκζτα και φωτιηόμενθ με  200 
τεμάχια Led ςε κερμό λευκό.  Το ςυνολικό 
μικοσ τθσ πφλθσ κα είναι 4,5 μζτρα το δε 
πλάτοσ είναι 3,5 μζτρα όςο ο διάδρομοσ 
ειςόδου προσ τον χϊρο. 
 

   

9 

Άγιοσ Βαςίλθσ για 10 θμζρεσ.  Ρεριλαμβάνει 
θκοποιό ντυμζνο με βελοφδινθ ςτολι Άγιου 
Βαςίλθ ο οποίοσ κα βρίςκεται ςτον χϊρο 
εκδθλϊςεων για 6 ϊρεσ επί δζκα θμζρεσ, για 
φωτογράφθςθ με παιδιά.  Επίςθσ κα 
διατεκοφν 3000 τεμάχια καραμελοϊδι 
Χριςτουγεννιάτικα για να δίνει ςτα παιδιά 
που προςζρχονται ςτον χϊρο.  
 

   

10 

Ρερίφραξθ όλου του χϊρου.  Θ περίφραξθ 
του χϊρου κα γίνει ςε μικοσ περίπου 200 
μζτρων περιμετρικά του πάρκου του 
Δθμοτικοφ κεάτρου με πτυςςόμενα 
κιγκλιδϊματα φψουσ 120 cm.  
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11 

Τοποκζτθςθ ξφλινου οικίςκου ειδικά 
διαμορφωμζνου για παιδικζσ δράςεισ 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Κα 
περιλαμβάνει 3 πάγκουσ καταςκευϊν 
διαςτάςεων 110 x 55 cm ζκαςτοσ  - θλεκτρικό 
φοφρνο ψθςίματοσ γλυκϊν 2 kwatt - 10 
παιδικά κακίςματα.  

   

12 

Υλικά για δράςεισ βιβλιοκικθσ και face 
painting.  Διάκεςθ υλικϊν face painting 
αντιαλλεργικϊν (μπογιζσ - πινζλα κ.λπ) - 
υλικά ηωγραφικισ για 150 παιδιά ιτοι 150 
μπλόκ ηωγραφικισ και 150 set ξυλομπογιζσ  - 
και υλικά αρτοποιίασ για καταςκευι 
γλυκιςμάτων από παιδιά.  

   

13 

Φροντιςτισ κακ' όλθ τθν διάρκεια 
λειτουργίασ του Χριςτουγεννιάτικου χωριοφ. 
20 θμζρεσ από δφο βάρδιεσ οκτάωρεσ. ( 20*2 
= 40 θμερομίςκια με αςφάλιςθ)  

   

14 

Επιςκευι του ζλκθκρου του Αθ Βαςίλθ (του 
διμου).  Αντικατάςταςθ 6 ςειρζσ φωτάκια 
ςιλικονοφχα - αντικατάςταςθ τμθμάτων 
αλουμινζνιου ςκελετοφ που ζχουν 
καταςτραφεί και τοποκζτθςθ τθσ καταςκευισ 
μπροςτά ςτο δθμοτικό κζατρο 

   

15 

Επιςκευι τθσ Χριςτουγεννιάτικθσ μπάλασ 
διαμζτρου 250 cm (του διμου).  
Αντικατάςταςθ όλα τα φωτάκια Led κόκκινου 
χρϊματοσ (18 ςειρζσ φωτάκια ςιλικονοφχα 
Led Red  και επανακόλλθςθ τθσ αλουμινζνιασ 
καταςκευισ του ςκελετοφ.  Τοποκζτθςθ του 
διακοςμθτικοφ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ 
Αντιδθμαρχεία Ρολιτιςμοφ και 
ρευματοδότθςι του.   

   

 ΣΥΝΟΛΟ       ………………..€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ        ……………….€ 

ΦΡΑ 24%        ……………….€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΡΑ        ……………….€ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ   

    

  
  Για τον προςφζροντα 
                                                                                                        Ο/Θ ΝΟΜΛΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 
 
                                                                                                (Υπογραφι - Σφραγίδα Ρροςφζροντα)  
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 ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Β 
 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ          
 
Θμερομθνία, ……………………………………. 
Ρροσ:   Διμο Μυτιλινθσ  
             Δ/νςθ Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ  
             Και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ 
  
 
 
Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω  Ρίνακα   και να τον υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο 
’’Οικονομικι Ρροςφορά’’. 
 

 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

(Α/Α) 
 ΕΛΔΟΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ –ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΥΤΕΘ 
  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΡΛΩΜΑΛΟΥ - 
ΤΕΧΝΛΚΘ ΚΑΛΥΨΘ (ΟΓΑΝΩΣΘ –ΕΓΑΣΛΕΣ 
ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘΣ ΧΛΣΤΟΥΓΕΝΝΛΑΤΛΚΟΥ ΔΕΝΔΟΥ 
–ΟΛΚΛΣΚΩΝ ΚΛΡ ) 
 

    

   1 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικων καταςκευϊν 
ςτθν προκυμαία Ρλωμαρίου.  
Κα τοποκετθκοφν μία καταςκευι αςτζρι ςε 3D 
φψουσ 3 μζτρων φωτιηόμενου με 400 led ςε 
κερμό λευκό, μία καταςκευι ο Άγιοσ Βαςίλθσ 
ςε φψοσ 2,5 μζτρων φωτιηόμενοσ μπροςτά από 
τρία δϊρα κφβουσ φωτιηόμενουσ με 200 led 
ζκαςτοσ, και μία καταςκευι Χριςτουγεννιάτικθ 
ομπρζλα κρεμαςτι με κόκκινα Led.   

    

 ΣΥΝΟΛΟ       ………………..€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ        ……………….€ 

ΦΡΑ 24%        ……………….€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΡΑ        ……………….€ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ   

    

 
   Για τον προςφζροντα 
                                                                                                        Ο/Θ ΝΟΜΛΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 
 
                                                                                                 (Υπογραφι - Σφραγίδα Ρροςφζροντα) 
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 ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Γ 
 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ          
 
Θμερομθνία, ……………………………………. 
Ρροσ:   Διμο Μυτιλινθσ  
             Δ/νςθ Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ  
             Και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ 
  
 
 
Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω  Ρίνακα   και να τον υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο 
’’Οικονομικι Ρροςφορά’’. 
 

 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

(Α/Α) 
 ΕΛΔΟΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ –ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΛΤΘ 
  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΓΕΑΣ - 
ΤΕΧΝΛΚΘ ΚΑΛΥΨΘ (ΟΓΑΝΩΣΘ –ΕΓΑΣΛΕΣ 
ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘΣ ΧΛΣΤΟΥΓΕΝΝΛΑΤΛΚΟΥ ΔΕΝΔΟΥ 
ΚΛΡ) 
 

    

    1 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου ςτον 
Ραπάδο Γζρασ - φψουσ 4,5 μζτρων. Το δζντρο 
είναι πανομοιότυπο φυςικοφ ζλατου με 
διάμετρο βάςθσ 2 μζτρων. Θ φωταγϊγθςθ του 
κα γίνει με 3000 φωτάκια LED ςε κερμό λευκό 
(2900 kelvin) τα οποία κα λειτουργοφν με 
πρόγραμμα φωτιςμοφ ελεγχόμενο από 
κονςόλα.  Ο ςτολιςμόσ κα γίνει με 250 μπάλεσ 
διαμζτρου 10 - 15 cm 

    

 ΣΥΝΟΛΟ       ………………..€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ        ……………….€ 

ΦΡΑ 24%        ……………….€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΡΑ        ……………….€ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ   

    

   
 Για τον προςφζροντα 
                                                                                                        Ο/Θ ΝΟΜΛΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 
 
                                                                                                 (Υπογραφι – Σφραγίδα Ρροςφζροντα)  
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 ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Δ 
 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ          
 
Θμερομθνία, ……………………………………. 
Ρροσ:   Διμο Μυτιλινθσ  
             Δ/νςθ Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ  
             Και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ 
  
 
 
Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω  Ρίνακα   και να τον υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο 
’’Οικονομικι Ρροςφορά’’. 
 

 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

(Α/Α) 
 ΕΛΔΟΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ –ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΕΤΑΤΘ 
  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΟΜΑΔΑ 4: ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΛΑΣΟΥ - 
ΤΕΧΝΛΚΘ ΚΑΛΥΨΘ (ΟΓΑΝΩΣΘ –ΕΓΑΣΛΕΣ 
ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘΣ ΧΛΣΤΟΥΓΕΝΝΛΑΤΛΚΟΥ ΔΕΝΔΟΥ 
ΚΛΡ) 
 

    

   1 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου ςτθν 
Αγιάςο  - φψουσ 4,5 μζτρων. Το δζντρο είναι 
πανομοιότυπο φυςικοφ ζλατου με διάμετρο 
βάςθσ 2 μζτρων. Θ φωταγϊγθςθ του κα γίνει 
με 3000 φωτάκια LED ςε ψυχρό λευκό (4700 
kelvin) τα οποία κα λειτουργοφν με πρόγραμμα 
φωτιςμοφ ελεγχόμενο από κονςόλα.  Ο 
ςτολιςμόσ κα γίνει με 250 μπάλεσ διαμζτρου 
10 - 15 cm 

    

 ΣΥΝΟΛΟ       ………………..€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ        ……………….€ 

ΦΡΑ 24%        ……………….€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΡΑ        ……………….€ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ   

    

   Για τον προςφζροντα 
                                                                                                        Ο/Θ ΝΟΜΛΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 
 
                                                                                                (Υπογραφι – Σφραγίδα Ρροςφζροντα)  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β  -  ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Α 

 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ          

Θμερομθνία, ……………………………………. 

Ρροσ:   Διμο Μυτιλινθσ  

             Δ/νςθ Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ  

             Και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ 

Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω  Ρίνακα   και να τον υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο 
’’Οικονομικι Ρροςφορά’’. 

 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

(Α/Α) 

  

ΕΛΔΟΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ –ΕΝΟΤΘΤΑ ΡΩΤΘ 

  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
 ΔΑΡΑΝΕΣ ΧΛΣΤΟΥΓΕΝΝΛΑΤΛΚΩΝ ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ    
(ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ) ΣΤΘ Δ.Ε.ΜΥΤΛΛΙΝΘΣ 

    

1 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου 
φψουσ 10,5 μζτρων. Το δζντρο είναι 
πανομοιότυπο φυςικοφ ζλατου με διάμετρο 
βάςθσ 5,5 μζτρων. Ο ςκελετόσ του δζντρου 
είναι μεταλλικόσ θ δε ανάπτυξι του γίνετε με 
5000 τεχνθτά κλαδιά τα οποία προςαρμόηονται 
ςτο κυρίωσ ςτζλεχοσ τθσ καταςκευισ.  Θ 
φωταγϊγθςθ του κα γίνει με 13000 φωτάκια 
LED ςε ψυχρό λευκό (4700 kelvin).  Ο ςτολιςμόσ 
κα γίνει με 900 μπάλεσ διαμζτρου 10 - 15 cm 
ςε αςθμί χρϊμα.  Το δζντρο κα τοποκετθκεί 
μπροςτά ςτο Δθμοτικό κζατρο Μυτιλινθσ.  

    

2 

Τοποκζτθςθ φάτνθσ ςτθν πλατεία του ΔΚΜ.    
Θ φάτνθ αποτελείτε από απομίμθςθ ςπθλαίου 
από PVC φψουσ 2 μζτρων και πλάτουσ 2,5 
μζτρων,   με 8 φιγοφρεσ φωτιηόμενεσ 3D ςε 
φυςικι διάςταςθ.  

   

3 

Τοποκζτθςθ ζνα γιγαντοαςτζρι φψουσ 3 
μζτρων φωτιηόμενο με λαμπάκια led ςε ψυχρό 
λευκό.  Θ μοκζτα του αςτεριοφ είναι ςε μπλε 
και αςθμί.  

             

4 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου διάκοςμου 
αποτελοφμενου από τον Άγιο Βαςίλθ ςε φψοσ 
220 cm από PVC με εςωτερικό φωτιςμό από 4 
λαμπτιρεσ LED, ςυνοδευόμενοσ από  τρία 
υπερμεγζκθ δϊρα αποτελοφμενα από 
μεταλλικό ςκελετό ςε διαςτάςεισ 1x1 - 0,8 x 0,8 
- 0,5 x 0,5.  Τα δϊρα είναι επενδεδυμζνα με 
χρυςι και κόκκινθ γιρλάντα και είναι 
φωτιηόμενα με 600 λαμπάκια ςε κερμό λευκό.  
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5 

Τοποκζτθςθ 4 ξφλινα ςπιτάκια 2,5 x 2,5 μζτρων 
που κα λειτουργοφν ωσ καταςτιματα πϊλθςθσ 
Χριςτουγεννιάτικων προϊόντων.  Ζκαςτο 
ςπιτάκι είναι από μεταλλικό ςκελετό με 
επζνδυςθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ 
βαμμζνο με τεχνοτροπία ςε απομίμθςθ ξφλου. 
Διακζτουν ανακλινϊμενο παράκυρο 
διαςτάςεων 220 x 50 cm ανοιγϊμενου προσ τα 
επάνω και ςτθριηόμενου ςε 2 μεταλλικζσ 
μπάρεσ.  Φωτιςμόσ εςωτερικόσ με 2 λάμπεσ 
φκορίου ςε ηεςτό λευκό και εξωτερικόσ 
διάκοςμοσ με 30 μζτρα Χριςτουγεννιάτικα 
φωτάκια.  Σε κάκε ςπιτάκι τοποκετιτε 
κζρμανςθ από θλεκτρικό ςϊμα Λονιςμοφ 2 
kwatt.   

   

6 

Φωταγϊγθςθ 10 δζντρων και κάμνων που 
βρίςκονται μζςα ςτον χϊρο τθσ πλατείασ του 
Δθμοτικοφ κεάτρου. Κα τοποκετθκοφν 60 
γιρλάντεσ των 10 μζτρων ζκαςτθ των οποίων 
ζχει 100 φωτάκια Led ςε κερμό λευκό.  

   

7 

Θλεκτροδότθςθ από το ΔΚΜ του χϊρου και 
όλων των καταςκευϊν.  Κα τοποκετθκεί 
παροχι 5*10 mm και πίνακασ διανομισ.  Κάκε 
γραμμι τροφοδοςίασ (ανά καταςκευι)  κα ζχει 
ξεχωριςτό relay διαφυγισ.  

   

8 

Δθμιουργία Ρφλθσ Ειςόδου με 
Χριςτουγεννιάτικο διάκοςμο.   Θ πφλθ ειςόδου 
κα γίνει με μεταλλικά πλαίςια ανοίγματοσ 3 
μζτρων επενδεδυμζνα με γιρλάντα μοκζτα και 
φωτιηόμενθ με  200 τεμάχια Led ςε κερμό 
λευκό.  Το ςυνολικό μικοσ τθσ πφλθσ κα είναι 
4,5 μζτρα το δε πλάτοσ είναι 3,5 μζτρα όςο ο 
διάδρομοσ ειςόδου προσ τον χϊρο. 

   

9 

Άγιοσ Βαςίλθσ για 10 θμζρεσ.  Ρεριλαμβάνει 
θκοποιό ντυμζνο με βελοφδινθ ςτολι Άγιου 
Βαςίλθ ο οποίοσ κα βρίςκεται ςτον χϊρο 
εκδθλϊςεων για 6 ϊρεσ επί δζκα θμζρεσ, για 
φωτογράφθςθ με παιδιά.  Επίςθσ κα διατεκοφν 
3000 τεμάχια καραμελοϊδι Χριςτουγεννιάτικα 
για να δίνει ςτα παιδιά που προςζρχονται ςτον 
χϊρο.  

   

10 

 

Ρερίφραξθ όλου του χϊρου.  Θ περίφραξθ του 
χϊρου κα γίνει ςε μικοσ περίπου 200 μζτρων 
περιμετρικά του πάρκου του Δθμοτικοφ 
κεάτρου με πτυςςόμενα κιγκλιδϊματα φψουσ 
120 cm.  
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11 

Τοποκζτθςθ ξφλινου οικίςκου ειδικά 
διαμορφωμζνου για παιδικζσ δράςεισ 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Κα περιλαμβάνει 
3 πάγκουσ καταςκευϊν διαςτάςεων 110 x 55 
cm ζκαςτοσ  - θλεκτρικό φοφρνο ψθςίματοσ 
γλυκϊν 2 kwatt - 10 παιδικά κακίςματα.  

   

12 

Υλικά για δράςεισ βιβλιοκικθσ και face 
painting.  Διάκεςθ υλικϊν face painting 
αντιαλλεργικϊν (μπογιζσ - πινζλα κ.λπ) - υλικά 
ηωγραφικισ για 150 παιδιά ιτοι 150 μπλόκ 
ηωγραφικισ και 150 set ξυλομπογιζσ  - και 
υλικά αρτοποιίασ για καταςκευι γλυκιςμάτων 
από παιδιά.  

   

13 

 Φροντιςτισ κακ' όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ 
του Χριςτουγεννιάτικου χωριοφ. 
20 θμζρεσ από δφο βάρδιεσ οκτάωρεσ. ( 20*2 = 
40 θμερομίςκια με αςφάλιςθ) 

   

14 

Επιςκευι του ζλκθκρου του Αθ Βαςίλθ (του 
διμου).  Αντικατάςταςθ 6 ςειρζσ φωτάκια 
ςιλικονοφχα - αντικατάςταςθ τμθμάτων 
αλουμινζνιου ςκελετοφ που ζχουν 
καταςτραφεί και τοποκζτθςθ τθσ καταςκευισ 
μπροςτά ςτο δθμοτικό κζατρο 

   

15 

Επιςκευι τθσ Χριςτουγεννιάτικθσ μπάλασ 
διαμζτρου 250 cm (του διμου).  
Αντικατάςταςθ όλα τα φωτάκια Led κόκκινου 
χρϊματοσ (18 ςειρζσ φωτάκια ςιλικονοφχα Led 
Red  και επανακόλλθςθ τθσ αλουμινζνιασ 
καταςκευισ του ςκελετοφ.  Τοποκζτθςθ του 
διακοςμθτικοφ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ 
Αντιδθμαρχεία Ρολιτιςμοφ και ρευματοδότθςι 
του.   

   

                                                           ΣΥΝΟΛΟ       ………………..€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ        ……………….€ 

ΦΡΑ 24%        ……………….€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΡΑ        ……………….€ 

                                                                 

                                                                     Για τον προςφζροντα 

                                                             Ο/Θ ΝΟΜΛΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 

 

                                                       (Υπογραφι - Σφραγίδα Ρροςφζροντα)  
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 ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Β 

 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ          

 

Θμερομθνία, ……………………………………. 

Ρροσ:   Διμο Μυτιλινθσ  

             Δ/νςθ Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ  

             Και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ 

Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω  Ρίνακα   και να τον υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο 
’’Οικονομικι Ρροςφορά’’. 

 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

(Α/Α) 

  

ΕΛΔΟΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ –ΕΝΟΤΘΤΑ ΔΕΥΤΕΘ 

  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 ΟΜΑΔΑ 2: ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΡΛΩΜΑΛΟΥ - 
ΤΕΧΝΛΚΘ ΚΑΛΥΨΘ (ΟΓΑΝΩΣΘ –ΕΓΑΣΛΕΣ 
ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘΣ ΧΛΣΤΟΥΓΕΝΝΛΑΤΛΚΟΥ ΔΕΝΔΟΥ 
–ΟΛΚΛΣΚΩΝ ΚΛΡ ) 

 

    

   1 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικων καταςκευϊν 
ςτθν προκυμαία Ρλωμαρίου.  

Κα τοποκετθκοφν μία καταςκευι αςτζρι ςε 3D 
φψουσ 3 μζτρων φωτιηόμενου με 400 led ςε 
κερμό λευκό, μία καταςκευι ο Άγιοσ Βαςίλθσ 
ςε φψοσ 2,5 μζτρων φωτιηόμενοσ μπροςτά από 
τρία δϊρα κφβουσ φωτιηόμενουσ με 200 led 
ζκαςτοσ, και μία καταςκευι Χριςτουγεννιάτικθ 
ομπρζλα κρεμαςτι με κόκκινα Led.   

    

                                                             ΣΥΝΟΛΟ       ………………..€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ        ……………….€ 

ΦΡΑ 24%        ……………….€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΡΑ        ……………….€ 

 

 

                                                                            Για τον προςφζροντα 

                                                                      Ο/Θ ΝΟΜΛΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 

 

                                                                (Υπογραφι - Σφραγίδα Ρροςφζροντα)  
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 ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Γ 

 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ          

 

Θμερομθνία, ……………………………………. 

Ρροσ:   Διμο Μυτιλινθσ  

             Δ/νςθ Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ  

             Και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ 

Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω  Ρίνακα   και να τον υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο 
’’Οικονομικι Ρροςφορά’’. 

 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

(Α/Α) 

  

ΕΛΔΟΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ –ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΛΤΘ 

  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 ΟΜΑΔΑ 3: ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΓΕΑΣ - 
ΤΕΧΝΛΚΘ ΚΑΛΥΨΘ (ΟΓΑΝΩΣΘ –ΕΓΑΣΛΕΣ 
ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘΣ ΧΛΣΤΟΥΓΕΝΝΛΑΤΛΚΟΥ ΔΕΝΔΟΥ 
ΚΛΡ) 

 

    

  1 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου ςτον 
Ραπάδο Γζρασ - φψουσ 4,5 μζτρων. Το δζντρο 
είναι πανομοιότυπο φυςικοφ ζλατου με 
διάμετρο βάςθσ 2 μζτρων. Θ φωταγϊγθςθ του 
κα γίνει με 3000 φωτάκια LED ςε κερμό λευκό 
(2900 kelvin) τα οποία κα λειτουργοφν με 
πρόγραμμα φωτιςμοφ ελεγχόμενο από 
κονςόλα.  Ο ςτολιςμόσ κα γίνει με 250 μπάλεσ 
διαμζτρου 10 - 15 cm 

    

                                                              ΣΥΝΟΛΟ       ………………..€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ        ……………….€ 

ΦΡΑ 24%        ……………….€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΡΑ        ……………….€ 

 

                                                                                 Για τον προςφζροντα 

                                                                          Ο/Θ ΝΟΜΛΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 

 

                                                                     (Υπογραφι - Σφραγίδα Ρροςφζροντα)  
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ Δ 

 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ          

 

Θμερομθνία, ……………………………………. 

Ρροσ:   Διμο Μυτιλινθσ  

             Δ/νςθ Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ  

             Και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ 

Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω  Ρίνακα   και να τον υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο 
’’Οικονομικι Ρροςφορά’’. 

 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

(Α/Α) 

  

ΕΛΔΟΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ –ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΕΤΑΤΘ 

  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΛΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 ΟΜΑΔΑ 4: ΔΘΜΟΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΛΑΣΟΥ - 
ΤΕΧΝΛΚΘ ΚΑΛΥΨΘ (ΟΓΑΝΩΣΘ –ΕΓΑΣΛΕΣ 
ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘΣ ΧΛΣΤΟΥΓΕΝΝΛΑΤΛΚΟΥ ΔΕΝΔΟΥ 
ΚΛΡ) 

 

    

   1 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου ςτθν 
Αγιάςο  - φψουσ 4,5 μζτρων. Το δζντρο είναι 
πανομοιότυπο φυςικοφ ζλατου με διάμετρο 
βάςθσ 2 μζτρων. Θ φωταγϊγθςθ του κα γίνει 
με 3000 φωτάκια LED ςε ψυχρό λευκό (4700 
kelvin) τα οποία κα λειτουργοφν με πρόγραμμα 
φωτιςμοφ ελεγχόμενο από κονςόλα.  Ο 
ςτολιςμόσ κα γίνει με 250 μπάλεσ διαμζτρου 
10 - 15 cm 

    

 ΣΥΝΟΛΟ       ………………..€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΛΣ ΦΡΑ        ……………….€ 

ΦΡΑ 24%        ……………….€ 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΡΑ        ……………….€ 

 

                         

                                                                              Για τον προςφζροντα 

                                                                       Ο/Θ ΝΟΜΛΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 

 

                                                                 (Υπογραφι - Σφραγίδα Ρροςφζροντα)  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ  -  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα128)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα129) ......................................... 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ130. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………131 υπζρ του  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………………………………..132  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

                                                           
128

  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
129

  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
130

  Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο 

χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και 

ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014). 
131

   ο.π. υπος. 3. 
132

  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
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για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ 

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .....................................................133 τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / 

Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α 

τμιμα/τα ...............134  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ 

(υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 

....................θμζρεσ 135 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 136.  

ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε 

να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

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

χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ 

κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ137.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό 

τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε138. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

                                                           
133

  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 118/2007.  
134

 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ 

Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ 
του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  
135

  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
136  ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του 
ν. 4281/2014).  
137

  Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
138

  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία 
και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ  -  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

                                                           
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, ςφμφωνα με 

τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 

........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....….    

θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) 

ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε 

τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

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

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό 

τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5  Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ 

ςχετικι ςφμβαςθ. 

6
  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 118/2007. 

7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8  Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να 
είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο 
αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ 
διακιρυξθ.  
9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 

κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία 
και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε  -  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 
 

ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
……………………………139 

 
 

              *Τόποσ +……:...../......../……. 
Αρικ. πρωτ............................. 

 
 
 

          ΣΥΜΦΩΝΘΤΛΚΟ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ……………. 
*Ενδεικτικό ςχζδιο ςυμφωνθτικοφ που διαμορφϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι+ 

 
 
Στ.. .................. ςιμερα ........................ θμζρα ....................... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
1. …….............., που εδρεφει……….. με Αρικμό  Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)………. και κωδικό θλεκτρονικισ 
τιμολόγθςθσ140 νομίμωσ εκπροςωποφμεν… από τ………  δυνάμει του (ςτο εξισ θ «Ανακζτουςα Αρχι»)   
 
2.Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) 
από τον ......................................... (ςτο εξισ ο «Ανάδοχοσ»)   
 
Ζχοντασ υπόψιν: 

1. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ Ανακζτουςα Αρχι 
για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ. 

2. Τθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ 
διαδικαςίασ (ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. πρωτ. …………… ειδικι 
πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία κοινοποιικθκε 
ςε αυτόν τθν…... 

3. Τθν από ……υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου περί μθ οψιγενϊν μεταβολϊν, κατά τθν ζννοια τθσ περ. (2) τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 *μνθμονεφεται μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ+ 

4. Τθν από ……υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου ςφμφωνα με τθν κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» *ςυμπλθρϊνεται μόνο ςε ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία άνω του 1.000.000 
ευρϊ+ 

3. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
ν.4412/2016: 

-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα τθσ 

                                                           
139 Συμπλθρϊνονται ςτοιχεία ανακζτουςασ αρχισ  
140

 Ρρβλ. άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
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-οι υπ’ αρικ. ............ τεχνικζσ προδιαγραφζσ *εάν αποτελοφν διακριτό ζγγραφο και δεν ζχουν ενςωματωκεί ςτο 
τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ+ 

-........ (ςτο εξισ «τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ»141  

-θ προςφορά του Αναδόχου 

4. Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

α) υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ 
αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων του 
παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ 

β) τθν υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ 
αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ για τθν προκαταβολι142  του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 4.1 τθσ Διακιρυξθσ  

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 

 
 

Άρκρο 1 
Αντικείμενο 

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

 
Άρκρο 2 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

*Το περιεχόμενο του άρκρου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι  χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η  του 
άρκρου 53 του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21)+  
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι…………, Κωδ. ΣΑ ……. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ 
βαρφνει τθν με Κ.Α. : ……………… ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ …….  του 
Φορζα.     
*Για τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ+ Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  
…................. για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 20..... και με αρ.  
......... καταχϊρθςθ ςτο βιβλίο … 
 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Συλλογικι 
Απόφαςθ Ζνταξθσ, αρικ. ενάρικ. ζργου ……………………) [κατά περίπτωςθ+ 
 

*Σε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον το επόμενο ι τα 
επόμενα οικονομικά ζτθ, αναφζρεται μόνο ο αρικμόσ τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 του π.δ 80/2016,  ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 67 και 68 του ν. 4270/2014 (Α` 143) + 
 
 
 *Αν θ ςφμβαςθ είναι ςυγχρθματοδοτοφμενθ, αναφζρονται επιπλζον & τα ακόλουκα :+ 
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 Συμπλθρϊνονται από τθν ανακζτουςα αρχι και τα λοιπά ςχετικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
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 Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι  
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Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο ….. τθσ Ρράξθσ : «………………….» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «…………………………» με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. ……… του 
……………………… και ζχει λάβει κωδικό MIS …………... 143. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ταμείο .....) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ 

 
 

Άρκρο 3 
Διάρκεια ςφμβαςθσ  

 
3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι 
τθσ και μζχρι .............................. 
 
3.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από 
τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα 
του αναδόχου.  
 
 

Άρκρο 4 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 
4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’(και  του ν. 4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ  
 
4.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Νόμο και με τθν παροφςα, ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τα λοιπά 
Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα , παράνομα ι καταχρθςτικά κακ ́ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τθ ριτρα ακεραιότθτασ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. *εφόςον θ Α.Α. ςυμπεριλάβει τζτοια ριτρα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ+ 
 
4.3. *Στο ςθμείο αυτό αναφζρονται όλοι οι ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατ' εφαρμογι του άρκρου 130 
του Ν.4412/2016, ι άλλοι όροι που επιβάλλονται ςτον ανάδοχο δυνάμει τθσ νομοκεςίασ που διζπει το 
αντικείμενο τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.........................................................+  
 
 *Στισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ, αναφζρονται τα εξισ: «Ειδικά ςτισ ςυμβάςεισ 
κακαριότθτασ και φφλαξθσ ςτθ ςφμβαςθ που ςυνάπτει θ εκάςτοτε ανακζτουςα αρχι με τουσ εργολάβουσ 
περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία α ζωσ ςτϋ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115) 
κακϊσ και ειδικόσ όροσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ 
νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου+  
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Συμπλθρϊνονται τα ςχετικά κενά με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ.  
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Άρκρο 5 
Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 

 
5.1. Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε …., πλζον ΦΡΑ…..% 
*άλλωσ αναφζρεται θ αμοιβι του αναδόχου ανά τιμι μονάδασ …:Θ αμοιβι του Αναδόχου ανζρχεται ςε ποςό ςε 
ευρϊ ………… ιτοι ςτο ταυτάρικμο ποςό τθσ προςφοράσ του. Στθν αμοιβι του Αναδόχου  δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ.+  
 
5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ Διακιρυξθσ και 
ςυγκεκριμζνα: *ςτο ςθμείο αυτό αναφζρονται οι ειδικοί όροι πλθρωμισ, ιδίωσ ςε περίπτωςθ επιλογισ εκ μζρουσ 
του αναδόχου εναλλακτικοφ τρόπου πλθρωμισ+ 
………………….. 
 
5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι144.  
 
5.4. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των  υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά  ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. Λδίωσ ο Ανάδοχοσ  βαρφνεται με τισ  
κρατιςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ Διακιρυξθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ....% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ....%. 
 
5.5. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ .....% επί του κακαροφ ποςοφ. 
 
5.6. *Θ παράγραφοσ που ακολουκεί διαμορφϊνεται αναλόγωσ από τθν ανακζτουςα αρχι, με βάςθ τισ 
απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Ενδεικτικά μπορεί να αναφζρεται:+ Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ 
εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία 
ελζγχου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το 
αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου 
ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ και θ πλθρωμι του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) 
θμζρεσ.  
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) θμζρεσ από 
τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των αγακϊν και τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν 
επαλικευςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει περιζλκει μζχρι και τθν θμερομθνία αυτι ςτθν ανακζτουςα αρχι 
το τιμολόγιο ι άλλο ιςοδφναμο παραςτατικό πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
υποπαρ. Η5 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ 
από τον ανάδοχο.145 Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υποβολισ των οικείων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, θ 
ανακζτουςα αρχι δεν κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
144

 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να αναφζρει ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά ςτο ςθμείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρκρου 200 
του ν. 4412/2016 
 

145 Ρρβλ αρικμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιςτικό ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΓΛΚ) του 
Υπουργείου Οικονομικϊν 
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Άρκρο 6 
Αναπροςαρμογι τιμισ 

 
Θ περίπτωςθ τθσ αναπροςαρμογισ τιμισ των υπθρεςιϊν υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 
κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 6.7 τθσ Διακιρυξθσ  
 

 
Άρκρο 7 

Τμθματικζσ/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ-Ραραλαβι αντικειμζνου-Χρόνοσ και τρόποσ παροχισ υπθρεςιϊν 
 
7.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο χρονικό διάςτθμα και με τον τρόπο που 
κακορίηονται ςτα άρκρα 6.1. και 6.2.  τθσ Διακιρυξθσ. Ειδικότερα: 
 
Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ /ενδιάμεςεσ 
προκεςμίεσ  ωσ εξισ146:  
α)….. β)…… κ.λ.π. 
 
7.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ι/και να υποβάλει τα παραδοτζα ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι ςφμφωνα  με το άρκρο 6.2. τθσ Διακιρυξθσ. Μθ εμπρόκεςμθ παροχι των υπθρεςιϊν ι/και υποβολι των 
παραδοτζων από τον Ανάδοχο επάγεται τθν κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου ςφμφωνα με το άρκρο 6.2.2  τθσ 
Διακιρυξθσ.   
 
7.3. H παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ,  
διαδικαςίεσ παραλαβισ και ελζγχου και ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.3 τθσ Διακιρυξθσ.   
 
7.4. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 
παραδοτζου από τον Ανάδοχο και δεν ζχει εκδοκεί από τθν επιτροπι πρωτόκολλο παραλαβισ, ιςχφουν τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 6.3.5. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.3.5. τθσ Διακιρυξθσ, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ τθσ παραγράφου που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν παροφςα 
ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 11.3 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων  6.3.1. τθσ Διακιρυξθσ 
και του άρκρου 219 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθν 
παροφςα ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
 
 
 

Άρκρο 8 
Απόρριψθ υπθρεςιϊν-παραδοτζων –Αντικατάςταςθ 

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

Άρκρο 9 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 

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

 
Άρκρο 10 

Υπεργολαβία 
 
10.1.Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ,  δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του Αναδόχου.  
 
Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ των πιο κάτω τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ/των πιο κάτω 
υπθρεςιϊν-κακθκόντων ......147 
 
10.2. Ο Ανάδοχοσ με το από ...... ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και ςφμφωνα με το  
άρκρο 4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των 
πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ 
ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 
 
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ παροφςασ  
ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και  
οφείλει να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από 
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία148.  
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 Το εδάφιο β ́ ςυμπλθρϊνεται μόνον ςτθ περίπτωςθ ςυμβάςεων για τισ οποίεσ υπάρχει επιφφλαξθ , ςφμφωνα με τισ τυχόν 
απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν εκτζλεςθ οριςμζνων κρίςιμων κακθκόντων απευκείασ από τον ίδιο τον προςφζροντα ι, 
αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 19 του ν. 
4412/2016, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι, κατά το άρκρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
 
148 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι 

και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι ςχετικά με τθ 
διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ αντικατάςταςισ του 
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10.3.Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3  τθσ Διακιρυξθσ και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2  τθσ 
Διακιρυξθσ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον, θ Ανακζτουςα Αρχι, 
προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ποςοςτοφ που 
ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 
 
10.4. Ο υπεργολάβοσ λαμβάνει γνϊςθ τθσ ςυνθμμζνθσ ςτθν παροφςα ριτρα ακεραιότθτασ και δεςμεφεται να 
τθριςει τισ υποχρεϊςεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτι. Θ ωσ άνω δζςμευςθ περιζρχεται ςτθν ανακζτουςα αρχι 
με ευκφνθ του αναδόχου. *εφόςον θ Α.Α. ςυμπεριλάβει τζτοια ριτρα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ+ 
 
10.5.............................................................. 149 
 

 
Άρκρο 11 

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
 
11.1.Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 4.5 τθσ Διακιρυξθσ. 
Ειδικότερα …..*ςτο ςθμείο αυτό περιλαμβάνονται οι ςαφείσ ριτρεσ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ που 
περιλαμβάνονται ςτθ Διακιρυξθ ι άλλο περιγραφικό ζγγραφο+  
 
11.2. Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 
ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016. 
 
 
 

Άρκρο 12 
Ανωτζρα Βία 

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

 
 

Άρκρο 13 
Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά οι υπθρεςίεσ, 
όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ 
υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα 
προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  
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 Στο ςθμείο αυτό αναφζρεται θ τυχόν δυνατότθτα πλθρωμισ απευκείασ του υπεργολάβου με παραπομπι ςτο αντίςτοιχο άρκρο 
πλθρωμισ ςτο οποίο κα πρζπει να κακορίηονται τα ειδικότερα μζτρα ι οι μθχανιςμοί που επιτρζπουν ςτον κφριο ανάδοχο να 
εγείρει αντιρριςεισ ωσ προσ αδικαιολόγθτεσ πλθρωμζσ, κακϊσ και οι ειδικότερεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν αυτόν τον τρόπο 
πλθρωμισ 
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Άρκρο 14 

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

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

 

Άρκρο 15 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

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

Άρκρο 16 

                                     Συμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)150  
 

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

 
 

Άρκρο 17 
Λοιποί όροι 

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

 

 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε 4 αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ ακολοφκωσ από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
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 Αφορά ςε φυςικά πρόςωπα 
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ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

 

                                                                             ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

                ΔΑΡΑΝΕΣ ΧΛΣΤΟΥΓΕΝΝΛΑΤΛΚΩΝ ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ  ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ  (ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ) ΣΤΘ Δ.Ε.ΜΥΤΛΛΙΝΘΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

  

   Ο προςφζρων λαµβάνει γνϊςθ όλων των όρων τθσ Διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ 
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα, και δεςµεφεται ότι κα ςυµµορφϊνεται με τισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ειδικοφσ Προυσ του/των Τμιματοσ/Τμθμάτων για το/τα 
οποίο/α υποβάλλει πρόςφορα. 

ΝΑΛ     

 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου φψουσ 10,5 μζτρων. Το δζντρο είναι 
πανομοιότυπο φυςικοφ ζλατου με διάμετρο βάςθσ 5,5 μζτρων. Ο ςκελετόσ του δζντρου 
είναι μεταλλικόσ θ δε ανάπτυξι του γίνετε με 5000 τεχνθτά κλαδιά τα οποία 
προςαρμόηονται ςτο κυρίωσ ςτζλεχοσ τθσ καταςκευισ.  Θ φωταγϊγθςθ του κα γίνει με 
13000 φωτάκια LED ςε ψυχρό λευκό (4700 kelvin).  Ο ςτολιςμόσ κα γίνει με 900 μπάλεσ 
διαμζτρου 10 - 15 cm ςε αςθμί χρϊμα.  Το δζντρο κα τοποκετθκεί μπροςτά ςτο Δθμοτικό 
κζατρο Μυτιλινθσ. 

 

 

 
Τοποκζτθςθ φάτνθσ ςτθν πλατεία του ΔΚΜ.    Θ φάτνθ αποτελείτε από απομίμθςθ 
ςπθλαίου από PVC φψουσ 2 μζτρων και πλάτουσ 2,5 μζτρων,   με 8 φιγοφρεσ φωτιηόμενεσ 
3D ςε φυςικι διάςταςθ.  

 
 

 
Τοποκζτθςθ ζνα γιγαντοαςτζρι φψουσ 3 μζτρων φωτιηόμενο με λαμπάκια led ςε ψυχρό 
λευκό.  Θ μοκζτα του αςτεριοφ είναι ςε μπλε και αςθμί.  

  

 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου διάκοςμου αποτελοφμενου από τον Άγιο Βαςίλθ ςε 
φψοσ 220 cm από PVC με εςωτερικό φωτιςμό από 4 λαμπτιρεσ LED, ςυνοδευόμενοσ από  
τρία υπερμεγζκθ δϊρα αποτελοφμενα από μεταλλικό ςκελετό ςε διαςτάςεισ 1x1 - 0,8 x 
0,8 - 0,5 x 0,5.  Τα δϊρα είναι επενδεδυμζνα με χρυςι και κόκκινθ γιρλάντα και είναι 
φωτιηόμενα με 600 λαμπάκια ςε κερμό λευκό.  

 

 

 

Τοποκζτθςθ 4 ξφλινα ςπιτάκια 2,5 x 2,5 μζτρων που κα λειτουργοφν ωσ καταςτιματα 
πϊλθςθσ Χριςτουγεννιάτικων προϊόντων.  Ζκαςτο ςπιτάκι είναι από μεταλλικό ςκελετό με 
επζνδυςθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ βαμμζνο με τεχνοτροπία ςε απομίμθςθ ξφλου. 
Διακζτουν ανακλινϊμενο παράκυρο διαςτάςεων 220 x 50 cm ανοιγϊμενου προσ τα 
επάνω και ςτθριηόμενου ςε 2 μεταλλικζσ μπάρεσ.  Φωτιςμόσ εςωτερικόσ με 2 λάμπεσ 
φκορίου ςε ηεςτό λευκό και εξωτερικόσ διάκοςμοσ με 30 μζτρα Χριςτουγεννιάτικα 
φωτάκια.  Σε κάκε ςπιτάκι τοποκετείτε κζρμανςθ από θλεκτρικό ςϊμα Λονιςμοφ 2 kwatt.   

 

 

 
Φωταγϊγθςθ 10 δζντρων και κάμνων που βρίςκονται μζςα ςτον χϊρο τθσ πλατείασ του 
Δθμοτικοφ κεάτρου. Κα τοποκετθκοφν 60 γιρλάντεσ των 10 μζτρων ζκαςτθ των οποίων 
ζχει 100 φωτάκια Led ςε κερμό λευκό.  

 
 

 
Θλεκτροδότθςθ από το ΔΚΜ του χϊρου και όλων των καταςκευϊν.  Κα τοποκετθκεί 
παροχι 5*10 mm και πίνακασ διανομισ.  Κάκε γραμμι τροφοδοςίασ (ανά καταςκευι)  κα 
ζχει ξεχωριςτό relay διαφυγισ.  

 
 

 

Δθμιουργία Ρφλθσ Ειςόδου με Χριςτουγεννιάτικο διάκοςμο.   Θ πφλθ ειςόδου κα γίνει με 
μεταλλικά πλαίςια ανοίγματοσ 3 μζτρων επενδεδυμζνα με γιρλάντα μοκζτα και 
φωτιηόμενθ με  200 τεμάχια Led ςε κερμό λευκό.  Το ςυνολικό μικοσ τθσ πφλθσ κα είναι 
4,5 μζτρα το δε πλάτοσ είναι 3,5 μζτρα όςο ο διάδρομοσ ειςόδου προσ τον χϊρο. 

 

 

 

Άγιοσ Βαςίλθσ για 10 θμζρεσ.  Ρεριλαμβάνει θκοποιό ντυμζνο με βελοφδινθ ςτολι Άγιου 
Βαςίλθ ο οποίοσ κα βρίςκεται ςτον χϊρο εκδθλϊςεων για 6 ϊρεσ επί δζκα θμζρεσ, για 
φωτογράφθςθ με παιδιά.  Επίςθσ κα διατεκοφν 3000 τεμάχια καραμελοϊδι 
Χριςτουγεννιάτικα για να δίνει ςτα παιδιά που προςζρχονται ςτον χϊρο.  

 

 

 
Ρερίφραξθ όλου του χϊρου.  Θ περίφραξθ του χϊρου κα γίνει ςε μικοσ περίπου 200 
μζτρων περιμετρικά του πάρκου του Δθμοτικοφ κεάτρου με πτυςςόμενα κιγκλιδϊματα 
φψουσ 120 cm.  
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Τοποκζτθςθ ξφλινου οικίςκου ειδικά διαμορφωμζνου για παιδικζσ δράςεισ δθμιουργικισ 
απαςχόλθςθσ. Κα περιλαμβάνει 3 πάγκουσ καταςκευϊν διαςτάςεων 110 x 55 cm ζκαςτοσ  
- θλεκτρικό φοφρνο ψθςίματοσ γλυκϊν 2 kwatt - 10 παιδικά κακίςματα.  

 
 

 

Υλικά για δράςεισ βιβλιοκικθσ και face painting.  Διάκεςθ υλικϊν face painting 
αντιαλλεργικϊν (μπογιζσ - πινζλα κ.λπ) - υλικά ηωγραφικισ για 150 παιδιά ιτοι 150 μπλόκ 
ηωγραφικισ και 150 set ξυλομπογιζσ  - και υλικά αρτοποιίασ για καταςκευι γλυκιςμάτων 
από παιδιά.  

 

 

 

Υπεφκυνοσ αςφαλείασ  κακ' όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ του Χριςτουγεννιάτικου 
χωριοφ. 

30 θμζρεσ από δφο βάρδιεσ οκτάωρεσ. ( 30*2 = 70 θμερομίςκια με αςφάλιςθ)  

 

 

 
Επιςκευι του ζλκθκρου του Αθ Βαςίλθ (του διμου).  Αντικατάςταςθ 6 ςειρζσ φωτάκια 
ςιλικονοφχα - αντικατάςταςθ τμθμάτων αλουμινζνιου ςκελετοφ που ζχουν καταςτραφεί 
και τοποκζτθςθ τθσ καταςκευισ μπροςτά ςτο δθμοτικό κζατρο 

 
 

 

Επιςκευι τθσ Χριςτουγεννιάτικθσ μπάλασ διαμζτρου 250 cm (του διμου).  Αντικατάςταςθ 
όλα τα φωτάκια Led κόκκινου χρϊματοσ (18 ςειρζσ φωτάκια ςιλικονοφχα Led Red  και 
επανακόλλθςθ τθσ αλουμινζνιασ καταςκευισ του ςκελετοφ.  Τοποκζτθςθ του 
διακοςμθτικοφ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Αντιδθμαρχεία Ρολιτιςμοφ και 
ρευματοδότθςι του.   

 

 

 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου φψουσ 10,5 μζτρων. Το δζντρο είναι 
πανομοιότυπο φυςικοφ ζλατου με διάμετρο βάςθσ 5,5 μζτρων. Ο ςκελετόσ του δζντρου 
είναι μεταλλικόσ θ δε ανάπτυξι του γίνετε με 5000 τεχνθτά κλαδιά τα οποία 
προςαρμόηονται ςτο κυρίωσ ςτζλεχοσ τθσ καταςκευισ.  Θ φωταγϊγθςθ του κα γίνει με 
13000 φωτάκια LED ςε ψυχρό λευκό (4700 kelvin).  Ο ςτολιςμόσ κα γίνει με 900 μπάλεσ 
διαμζτρου 10 - 15 cm ςε αςθμί χρϊμα.  Το δζντρο κα τοποκετθκεί μπροςτά ςτο Δθμοτικό 
κζατρο Μυτιλινθσ.  

 

 

 
Τοποκζτθςθ φάτνθσ ςτθν πλατεία του ΔΚΜ.    Θ φάτνθ αποτελείτε από απομίμθςθ 
ςπθλαίου από PVC φψουσ 2 μζτρων και πλάτουσ 2,5 μζτρων,   με 8 φιγοφρεσ φωτιηόμενεσ 
3D ςε φυςικι διάςταςθ.  

 
 

 
Τοποκζτθςθ ζνα γιγαντοαςτζρι φψουσ 3 μζτρων φωτιηόμενο με λαμπάκια led ςε ψυχρό 
λευκό.  Θ μοκζτα του αςτεριοφ είναι ςε μπλε και αςθμί.  

 
 

 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικων καταςκευϊν ςτθν προκυμαία Ρλωμαρίου.  
Κα τοποκετθκοφν μία καταςκευι αςτζρι ςε 3D φψουσ 3 μζτρων φωτιηόμενου με 400 led 
ςε κερμό λευκό, μία καταςκευι ο Άγιοσ Βαςίλθσ ςε φψοσ 2,5 μζτρων φωτιηόμενοσ 
μπροςτά από τρία δϊρα κφβουσ φωτιηόμενουσ με 200 led ζκαςτοσ, και μία καταςκευι 
Χριςτουγεννιάτικθ ομπρζλα κρεμαςτι με κόκκινα Led.   

 

 

 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου ςτον Ραπάδο Γζρασ - φψουσ 4,5 μζτρων. Το 
δζντρο είναι πανομοιότυπο φυςικοφ ζλατου με διάμετρο βάςθσ 2 μζτρων. Θ φωταγϊγθςθ 
του κα γίνει με 3000 φωτάκια LED ςε κερμό λευκό (2900 kelvin) τα οποία κα λειτουργοφν 
με πρόγραμμα φωτιςμοφ ελεγχόμενο από κονςόλα.  Ο ςτολιςμόσ κα γίνει με 250 μπάλεσ 
διαμζτρου 10 - 15 cm 

 

 

 

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου  δζντρου ςτθν Αγιάςο  - φψουσ 4,5 μζτρων. Το δζντρο 
είναι πανομοιότυπο φυςικοφ ζλατου με διάμετρο βάςθσ 2 μζτρων. Θ φωταγϊγθςθ του κα 
γίνει με 3000 φωτάκια LED ςε ψυχρό λευκό (4700 kelvin) τα οποία κα λειτουργοφν με 
πρόγραμμα φωτιςμοφ ελεγχόμενο από κονςόλα.  Ο ςτολιςμόσ κα γίνει με 250 μπάλεσ 
διαμζτρου 10 - 15 cm 

 

 

 

 

 

Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του πινάκα: 

Ο προςφζρων είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμπλθρϊςει τον ανωτζρω πίνακα, ζχοντασ τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των 
ςτοιχείων που δθλϊνει. 

Ακολουκεί θ περιγραφι των ςτθλϊν του πινάκα. 



 

Σελίδα 88 

α) Στιλθ Α/Α. 

Στθ ςτιλθ αυτι αναγράφεται ο αφξων αρικμόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ, 

β) Στιλθ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

Στθ ςτιλθ αυτι περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ, για τα οποία κα πρζπει 
να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

γ) Στιλθ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ», που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για 
τον προςφζροντα. Οι ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ κεωροφνται ωσ απαράβατοι όροι ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ, 
με τουσ οποίουσ ο προςφζρων υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ 
απορρίπτονται ωσ μθ αποδεκτζσ. 

δ) Στιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προςφζροντα που ζχει τθ μορφι ΝΑΛ /ΟΧΛ εάν θ αντίςτοιχθ 
προδιαγραφι πλθρείται ι όχι.  

 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ: …………………….. 

 

 

Θμερομθνία: ………………… 

 

 

 

 

(Υπογραφι – Σφραγίδα) 

 

 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ Η  -  ΕΝΤΥΡΟ ΕΕΕΣ 

Δθμοςιεφεται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυτιλινθσ 
www.mytilene.gr/Ρροκθρφξεισ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Θ  -  ΟΔΘΓΙΕΣ ΕΑΔΘΣΥ 

Δθμοςιεφονται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυτιλινθσ 
www.mytilene.gr/Ρροκθρφξεισ 

 

http://www.mytilene.gr/Προκηρύξεις

