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ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ 
Γ΄ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56 
10433  ΑΘΗΝΑ 
ΑΥΜ:09068550 
Δ.Ο.Τ.: Δ’ ΑΘΗΝΨΝ 
ΣΗΛ:210-8841841 
FAX: 210-8225776 
Email:  info@hhf.org.gr 

 

        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   8/1/2020 

Αρ. πρωτ: 18566     

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ)  ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΦΟΤ    ΓΙΑ  ΣΗΝ :  ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΠΛΗΡΟΤ ΔΙΑΜΟΝΗ – 
ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΕΘΝΙΚΨΝ ΟΜΑΔΨΝ  & ΣΕΛΕΦΨΝ  ,  ΓΙΑ ΣΟΤ  ΜΕΟΓΕΙΑΚΟΤ    ΑΓΨΝΕ   
ΕΥΗΒΨΝ   16-23/2/2020   ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ  ΠΡΟΤΠ/ΝΟΤ ΠΟΟΤ :129.990,00€ (ςυμπ/νων όλων 

των φόρων)  & ΔΙΚΑΙΨΜΑ  ΠΡΟΑΙΡΕΗ  ΠΟΟΤ: 50.000,00€ .        (cpv 55100000-1) 

 

ΑΝΑΘΕΣΨΝ  ΥΟΡΕΑ 

ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ  ΕΛΛΑΔΟ 

(Ο.Φ.Ε.) 

ΣΑΦ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ Γ΄ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  56 

ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 

ΚΨΔ. NUTS EL 3 -ATTIKH 

ΣΑΦ. ΚΨΔΙΚΑ 10433 

ΦΨΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΗΛΕΥΨΝΟ 210-8841841 

ΥΑΞ 210-8225776 

ΗΛΕΚΣΡ/ΚΟ ΣΑΦ/ΜΕΙΟ 

( EMAIL)-ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

info@hhf.org.gr   -   210-8258808, 809 

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ 

(URL) 

www.handball.org.gr 

  

mailto:info@hhf.org.gr
mailto:info@hhf.org.gr
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ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

Σα   ϋγγραφα τησ  ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για  απεριόριςτη, πλόρη , ϊμεςη  και δωρεϊν 
πρόςβαςη 
το  Κ Η Μ Δ Η  
το  Ε  Η Δ Η  
τη  ΔΙΑΤΓΕΙΑ  : περύληψη  διακόρυξησ  διαγωνιςμού 
την ιςτοςελύδα τησ Ο.Φ.Ε.: www.handball.org.gr 

Για  την ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι  οικονομικού  φορεύσ (πϊροχοι 
υπηρεςιών), απαιτεύται να διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό , χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη 
αρχό παροχόσ ψηφιακόσ υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα  
(ΕΗΔΗ), (ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ:www.promitheus.gov.gr) 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΠΛΗΡΟΤ  

ΔΙΑΜΟΝΗ -ΔΙΑΣΡΟΥΗ 

CPV 55100000-1 

ΕΙΔΟ  ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(ΤΜΠ/ΝΨΝ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΥΟΡΨΝ) 

 

129.990,00 € 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

ΤΠΟΔΙΑΙΕΡΕΙΣΑΙ    Ε ΣΜΗΜΑΣΑ 

                                                    ΟΦ Ι 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ΣΗ  ΤΜΒΑΗ 

 

 

ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΣΡΟΥΗ     

373 ΑΣΟΜΨΝ  ΕΘΝΙΚΨΝ ΟΜΑΔΨΝ ΕΥΗΒΨΝ  ΚΑΙ  

ΣΕΛΕΦΨΝ , ΓΙΑ  ΣΟΤ     ΜΕΟΓΕΙΑΚΟΤ  ΑΓΨΝΕ  

ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ    16-23/2/2020  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ  ΑΝΑΘΕΗ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ 

  

ΝΟΜΙΜΑ ΕΤΡΨ 

Η ΠΑΡΟΤΑ  ΤΜΒΑΗ   ΤΠΟΚΕΙΣΑΙ 

Ε ΠΑΡΑΣΑΗ 

ΝΑΙ 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ ΟΦΙ 

ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ  ΠΡΟΑΙΡΕΗ ΝΑΙ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΑΚΣΙΚΟ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΦΕ 

ΕΣΟΤ       2020 

   

http://www.handball.org.gr/
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ       ΒΑΕΙ του  αρθρ. 27  

του Ν. 4412/16 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΔΗΜΟΙΕΤΗ 

Ε  ΚΗΜΔΗ 

ΣΕΣΑΡΣΗ      8/1/2020 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ   ΔΗΜΟΙΕΤΗ 

Ε   Ε  Η Δ Η  

ΣΕΣΑΡΣΗ     8/1/2020 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΔΗΜΟΙΕΤΗ 

Ε  ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

ΣΕΣΑΡΣΗ   8/1/2020 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΨΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 19/1/2020  &  ΨΡΑ: 23:00 

  

 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ   

Η  ΕΛΑΦΙΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΙΝΑΙ 

ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΒΑΕΙ  

ϊρθρου 66 ,120 & 121 του Ν.4412/16 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΦΡΗΗ  ΣΗ  ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ ΣΟΤ  ΕΗΔΗ 

ΜΕΨ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ  ΠΤΛΗ   

WWW.PROMITHEUS.GOV.GR 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ  &  ΨΡΑ  

 

ΔΕΤΣΕΡΑ  20/1/2020  & ΨΡΑ:15:00 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ 

ΓΛΨΑ ΤΠΟΒΑΛΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΛΑΦΙΣΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΦΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΦΤΟ  ΣΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

90  ΗΜΕΡΕ 

ΟΡΟΙ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΨΝ  

ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Η ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΨ ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ 

ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ ΣΟΤ  Ε  Η Δ Η   
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Η   Ο.Φ.Ε. 

Έχοντασ  υπ’ οψιν: 

1. Σα  ϋγγραφα: 

1.1. Σο με υπ’ αριθ.πρωτ: 18548,  αύτημα  του τμόματοσ Εθνικών ομϊδων , για την παροχό 

υπηρεςιών ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΣΡΟΥΗ  ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΣΕΛΕΦΩΝ   και δϋςμευςη  

πύςτωςησ 

1.2. Σην  κατανομό του υπό ϋγκριςη  προώπολογιςμού τησ ΟΦΕ , ϋτουσ 2020 και 

ςυγκεκριμϋνα των   κωδικών : 255α (61,06,00)  . 

2. Σισ  αποφϊςεισ: 

2.1. Σην από  2/1/2020, απόφαςη  του Δ  τησ  ΟΦΕ, περύ υπηρεςύασ παροχόσ υπηρεςιών 

διαμονόσ - διατροφόσ   Εθνικών ομϊδων  Εφόβων  και ςτελεχών ,  για τουσ Μεςογειακούσ 

Αγώνεσ  ςτην Αθόνα  16-23/2/2020. 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε  

 

2.2. Σην διενϋργεια ΑΝΟΙΦΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ,  για την επιλογό  Αναδόχου για την   

παροχό υπηρεςιών διαμονόσ- διατροφόσ : 373 ατόμων,  Εθνικών ομϊδων  Εφόβων , 

Διαιτητών – Παρατηρητών  και επιςόμων  ,    για τουσ Μεςογειακούσ Αγώνεσ  ςτην Αθόνα  16-

23/2/2020. 

 

 

 

   ΓΙΑ  ΣΟ   Δ   ΣΗ  ΟΦΕ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ     Ο  ΓΕΝ . ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΚΨΝ/ΝΟ   ΓΚΑΝΣΗ    ΚΨΝ/ΝΟ  ΣΑΜΑΣΙΑΔΗ 
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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ  ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 
 
1.1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ  ΑΡΦΗ 

ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ  ΕΛΛΑΔΟ 
(Ο.Φ.Ε.) 

ΣΑΦ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ Γ΄ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  56 
ΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 
ΚΨΔ. NUTS EL 3 -ATTIKH 
ΣΑΦ. ΚΨΔΙΚΑ 10433 
ΦΨΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΗΛΕΥΨΝΟ 210-8841841 
ΥΑΞ 210-8225776 
ΗΛΕΚΣΡ/ΚΟ ΣΑΦ/ΜΕΙΟ 
( EMAIL)-ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

info@hhf.org.gr   -   210-8258808, 809 

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ 
(URL) 

www.handball.org.gr 

  
 

ΕΙΔΟ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 

Η  αναθϋτουςα αρχό εύναι  Αθλητικό Ομοςπονδύα του ϊρθρου 19 του ν.2725/1999, εύναι 
Νομικό Πρόςωπο  Ιδιωτικού Δικαύου και ανόκει ςτον Δημόςιο Σομϋα, (πλην Γενικόσ 
Κυβϋρνηςησ),  κατϊ τισ υποδιαιρϋςεισ του ϊρθρου 14 του ν.4270/14.  

ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΜΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΟΝΣΑ ΥΟΡΕΑ. 

 
 

ΚΤΡΙΑ  ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  Α.Α. 

Κύρια δραςτηριότητα τησ ΟΦΕ εύναι η καλλιϋργεια , διϊδοςη , προαγωγό και η  οργϊνωςη του 
αθλόματοσ τησ χειροςφαύριςησ ωσ ορύζει το ιςχύον καταςτατικό τησ και το  ϊρθρο 19 του ν. 
2725/99. 

Εφαρμοςτϋο εθνικό  δύκαιο  εύναι το Ελληνικό. 

 Ο ν. 4412/16 «ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ ΕΡΓΨΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ & ΤΠΗΡΕΙΨΝ» 
 Ο ν. 2725/99 «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ & ΕΡΑΙΣΕΦΝΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕ 
ΔΙΑΣΑΞΕΙ», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει  
 Σο  καταςτατικό τησ ΟΦΕ 
 Η από    2/1/2020   Απόφαςη Δ τησ ΟΦΕ περύ προκόρυξησ του παρόντα διαγωνιςμού. 

 

 

 

 

mailto:info@hhf.org.gr
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ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

α)   Σα   ϋγγραφα  τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη , πλόρη , ϊμεςη και δωρεϊν  
ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτην διεύθυνςη : www.handball.ogr.gr,  και μϋςω τησ διαδικτυακόσ 
πύλησ  του  ΕΗΔΗ  www.promitheus.gov.gr . 
 
β) κϊθε εύδουσ επικοινωνύα και ανταλλαγό πληροφοριών πραγματοποιεύται μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του  ΕΗΔΗ. 
 

γ)   Περαιτϋρω  πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ  από την προαναφερθεύςα διεύθυνςη και την 
διεύθυνςη ( URL :www.handball.org.gr) 

1.2  ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ –ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

ΕΙΔΟ  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με την Ανοικτό Διαδικαςύα  του ϊρθρου 27 του ν.4412/16. 

Γύνεται  χρόςη  επιςπευςμϋνησ διαδικαςύασ , διότι η  Μεςογειακό  υνομοςπονδύα ενημϋρωςε  
την  ΟΦΕ , για τον τελικό αριθμό  των ςυμμετεχουςών χωρών , με email  τησ , την 
26/12/2019. 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  ΣΗ  ΤΜΒΑΗ 

Υορϋασ χρηματοδότηςησ τησ παρούςασ  ςύμβαςησ εύναι ο τακτικόσ προυπολογιςμόσ  τησ  
ΟΦΕ  ϋτουσ  2020.   Η  δαπϊνη για την εν λόγω ςύμβαςη βαρύνει  την ςχετικό πύςτωςη του 
υπο ϋγκριςη τακτικού προώπολογιςμού του  οικονομικού ϋτουσ 2020 του φορϋα. 

 

 

1.3     ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

 

2.3. Αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ εύναι η υπηρεςύεσ   διαμονόσ- διατροφόσ : 373 ατόμων,  

Εθνικών ομϊδων  Εφόβων , Διαιτητών – Παρατηρητών  και επιςόμων  ,    για τουσ 

Μεςογειακούσ Αγώνεσ  ςτην Αθόνα  16-23/2/2020. 

 

Οι  παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται  ςτουσ ακόλουθουσ κωδικούσ του κοινού 
λεξιλογύου δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV): 55100000-1 «ΤΠΗΡΕΙΕ  ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΨΝ» 

Η εκτιμώμενη αξύα  ανϋρχεται ςτα 129.990,00€, ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ και λοιπών 
φόρων και με δικαύωμα προαύρεςησ   ποςού των 50.000,00€. 

Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ  που θα υπογραφεύ μεταξύ ΟΦΕ και του Αναδόχου ορύζεται  για το 
χρονικό  διϊςτημα  , , μϋχρι εξαντλόςεωσ του οικονομικού  αντικειμϋνου  τησ παρούςησ. 

Αναλυτικό  περιγραφό των φυςικών και οικονομικών αντικειμϋνων τησ ςύμβαςησ δύδεται 
ςτο  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, τησ παρούςησ διακόρυξησ. 

Η ύμβαςη θα  ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ  από οικονομικόσ ϊποψησ 
προςφορϊσ  αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ. 

http://www.handball.ogr.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.4     ΘΕΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΙΟ   
 
Η  ανϊθεςη  και εκτϋλεςη τησ  ςύμβαςησ διϋπονται από την κεύμενη νομοθεςύα και τισ κατ’ 
εξουςιοδότηςη αυτόσ  εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ όπωσ ιςχύουν  και ιδύωσ : 
 
 

 Σου νόμου 4412/2016 περύ δημοςύων ςυμβϊςεων , ϋργων, προμηθειών & παροχόσ 

υπηρεςιών. 

 Σου  νόμου  4270/2014  Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ(ενςωμϊτωςη 

και οδηγύεσ 2011)85/ΕΕ) δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ 

 Σου Ν.4250/2014(Α’74) «Διοικητικϋσ  Απλουςτεύςεισ- Καταργόςεισ υγχωνεύςεισ Νομ. 

Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημόςιου Σομϋα- Σροποπούηςη διατϊξεων ΠΔ 318/92 

και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» 

 Σην παρ. Ζ του Ν.4152/13(Α’ 107) προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτην οδηγύα 

2011 /7,  τησ 16/2/2011, για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών  ςτισ 

εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ. 

 Σου νόμου  4129/2013(Α΄52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμου για το Ελεγκτικό υνϋδριο» 

 Σου ϊρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α΄226)  υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ 

διούκηςησ και οριςμόσ των μελών τησ με κλόρωςη» 

 Σου Ν. 4013/2011(Α΄204) «ύςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων» 

 Σου νόμου 3861/2010  «ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με υποχρϋωςη ανϊρτηςησ νόμων και 

πρϊξεων των  κυβερνητικών φορϋων ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ, και ϊλλεσ διατϊξεισ 

 Σου ϊρθρου 4 του ΠΔ 118 /07 (Α΄150) 

 Σου ϊρθρου 5 τησ απόφαςησ με αριθ. 11389/1993 (Β΄185 ) του Τπουργού Εςωτερικών 

 Σου Ν.3548/2007 (Α΄68), «καταχώρηςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτον 

Νομαρχιακό και Σοπικό  τύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ. 

 Σου  Ν.2690/99 (Α’ 45) «κύρωςη του κώδικα διοικητικόσ διαδικαςύασ και ϊλλεσ 

διατϊξεισ» και ιδύωσ των ϊρθρων  7 & 13-15 

 Σου  Ν. 2859/2000 (Α΄248) «κύρωςη κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ» 

 Σου  Ν.2121/1993(Α΄25) «Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, υγγενικϊ Δικαιώματα και 

Πολιτιςτικϊ Θϋματα» 

 Σου π.δ.28/2015(Α’34) «κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια 

ϋγγραφα κα ςτοιχεύα» 

 Σου ΠΔ 80/2016  Ανϊληψη  Τποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ 

 Σου π.δ. 39/2017(Α’64) « κανονιςμόσ εξϋταςησ προδικαςτικών προςφυγών ενώπιων τησ  

Α.Ε.Π.Π. 

 Σην με αριθ.57654(Β’ 1781/23-5-17) Απόφαςη του Τπουργ. Οικονομικών & Ανϊπτυξησ 

«Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ  ΚΗΜΔΗ του Τπουργ. 

Οικονομικών & Ανϊπτυξησ» 

 Σην με αριθ. 56902/215(Β΄1924/2-6-17) απόφαςη του Τπουργ. Οικονομικών & 

Ανϊπτυξησ «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Ε..Η.ΔΗ.» 

 Σου νόμου 2725/99 περύ αθλητιςμού «εραςιτεχνικού & επαγγελματικού αθλητιςμού» 

όπωσ τροποποιόθηκε  και ιςχύει 

 Σου  νυν καταςτατικού τησ Ο.Φ.Ε. 

 Σου νυν κανονιςμού τησ  Ο.Φ.Ε. 
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 Σου  αςτικού κώδικα 

 Σον  ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων  εκδοθειςών  κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών 

διατϊξεων που αναφϋρονται ρητϊ , ό  απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ 

τεύχη τησ παρούςασ καθώσ και του ςυνόλου των διατϊξεων , του αςφαλιςτικού, 

εργατικού , κοινωνικού , περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου που διϋπει την 

ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ 

παραπϊνω. 

 

1.5   ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 
  
Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η ΚΤΡΙΑΚΗ  19/1/2020  
και ώρα:23:00 
Η διαδικαςύα ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ  ΠΡΟΥΟΡΨΝ, θα διενεργηθεύ με χρόςη τησ πλατφόρμασ του 
Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..),η οπούα εύναι 
προςβϊςιμη μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr,  την  ΔΕΤΣΕΡΑ  
20/1/2020   και ώρα:15:00. 
Γύνεται   χρόςη   ςυντετμημϋνων προθεςμιών , ςύμφωνα με το ϊρθρο 121 παρ. 1α  του 
ν.4412/16, διότι  η Μεςογειακό υνομοςπονδύα  ενημϋρωςε  την ΟΦΕ,  για τον τελικό αριθμό  
των ςυμμετεχουςών χωρών , με  email τησ , την 26/12/2019. 
 
 
 
1.6    ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
Δημοςύευςη ςε Εθνικό  επύπεδο. 
Η προκόρυξη και το πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκαν ςτο  
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ)και  ςτην ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 
Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκε ακόμη και ςτη διαδικτυακό 
πύλη του Ε..Η.ΔΗ.. http://www.promitheus.gov.gr, όπου η ςχετικό ηλεκτρονικό διαδικαςύα 
ςύναψησ ςύμβαςησ ςτην πλατφόρμα   ΕΗΔΗ ϋλαβε υςτημικό Αύξοντα αριθμό :83806 

Η προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ ) όπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 16 
τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 2 του Ν.3861/2010, αναρτόθηκε  ςτο διαδύκτυο , ςτον 
ιςτότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr /(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
Η Διακόρυξη καταχωρόθηκε  ςτο  διαδύκτυο , ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ  αρχόσ, ςτην 
διεύθυνςη  www.handball.org.gr   ςτισ   8/1/2020. 
 
 
1.7     ΑΡΦΕ ΕΥΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΧΗ  

Οι οικονομικού  φορεύσ δεςμεύονται ότι: 

Α) τηρούν και  θα εξακολουθόςουν να τηρούν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφόςον 
επιλεγούν ,τισ υποχρεώςεισ  τουσ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ  τησ περιβαλλοντικόσ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ  με το δύκαιο τησ 
Ένωςησ , το  Εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ  διατϊξεισ περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο  παρϊρτημα Φ, του 
Προςαρτόματοσ Α’ του Ν.4412/16.  Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων ελϋγχεται και 
βεβαιώνεται από τα  όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ 
αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ 
αρμοδιότητοσ τουσ. 

Β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ’ όλη  την διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ  ςύμβαςησ, εφ’ όςον 
επιλεγούν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.handball.org.gr/
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Γ) λαμβϊνουν  τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικότητα των 
πληροφοριών που ϋχουν  χαρακτηριςθεύ  ωσ τϋτοιεσ. 

 

2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 
2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ            
 
2.1.1.  Έγγραφα  τησ ςύμβαςησ 
Σα  ϋγγραφα τησ παρούςασ διαδικαςύασ ςύναψησ εύναι τα ακόλουθα: 

1. Σο  Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) 

2. Η παρούςα Διακόρυξη, με  τα Παραρτόματα που αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ 
αυτόσ 

3. Οι  ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ που τυχόν παρϋχονται ςτο πλαύςιο τησ 
διαδικαςύασ, ιδύωσ ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 

 
 
2.1.2.  Επικοινωνύα – Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

Όλεσ οι επικοινωνύεσ ςε ςχϋςη με τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ 
ςύμβαςησ , καθώσ και όλεσ οι ανταλλαγϋσ πληροφοριών, ιδύωσ η ηλεκτρονικό υποβολό, 
εκτελούνται με τη χρόςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών  Δημοςύων 
υμβϊςεων (ΕΗΔΗ), μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr  του ωσ ϊνω 
ςυςτόματοσ. 
 
 
2.1.3.  Παροχό Διευκρινύςεων 

Σα  ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, το 
αργότερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών και 
απαντώνται  αντύςτοιχα  , ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ , ςτην ςχετικό ηλεκτρονικό διαδικαςύα  
ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ ςτην πλατφόρμα του  ΕΗΔΗ,  η οπούα εύναι προςβϊςιμη 
μϋςω  τησ διαδικτυακόσ πύλησ  www.promitheus.gov.gr.  
Αιτόματα   παροχόσ ςυμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινύςεων υποβϊλλονται από 
εγγεγραμμϋνουσ ςτο ςύςτημα οικονομικούσ φορεύσ, δηλαδό από εκεύνουσ που διαθϋτουν 
ςχετικϊ διαπιςτευτόρια που τουσ ϋχουν χορηγηθεύ (όνομα χρόςτη και κωδικό πρόςβαςησ) 
και απαραύτητα το ηλεκτρονικό αρχεύο με το κεύμενο των ερωτημϊτων εύναι ψηφιακϊ  
υπογεγραμμϋνο.   
Αιτόματα   παροχόσ διευκρινόςεων που υποβϊλλονται,  εύτε  με ϊλλο τρόπο  εύτε το 
ηλεκτρονικό αρχεύο που τα ςυνοδεύει δεν εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο, δεν εξετϊζονται. 
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών , 
ούτωσ ώςτε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ, να μπορούν να λϊβουν γνώςη όλων 
των αναγκαύων πληροφοριών, για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακόλουθεσ 
περιπτώςεισ: 
α) όταν , για οποιονδόποτε λόγο , πρόςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν από τον 
οικονομικό  φορϋα ϋγκαιρα δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργότερο  τϋςςερισ (4) ημϋρεσ πριν από 
την προθεςμύα που ορύζεται για την παραλαβό των προςφορών. 
β) όταν τα ϋγγραφα  τησ ςύμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. 
Η διϊρκεια τησ  παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με την ςπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητόθηκαν ό των αλλαγών. 

Όταν οι πρόςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για 
την προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των προθεςμιών. 

 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4.  Γλώςςα 
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. 
Συχόν ενςτϊςεισ ό προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό  γλώςςα. 
Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό  
γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό  γλώςςα. 
τα  αλλοδαπϊ  δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984(Α’188). 
Ειδικϊ  τα αλλοδαπϊ  ιδιωτικϊ ϋγγραφα μπορούν να ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ  
ςτην ελληνικό γλώςςα, επικυρωμϋνη  εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ 
Εθνικόσ νομοθεςύασ, εύτε από πρόςωπο κατϊ το νόμο αρμόδιο τησ χώρασ  ςτην οπούα ϋχει 
ςυνταχθεύ το ϋγγραφο. 
Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από 
επύςημη μετϊφραςη τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. 
τα  αλλοδαπϊ  δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984(Α’188). 
Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια  και ϊλλα ϋντυπα – εταιρικϊ ό μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, μπορούν να υποβϊλλονται εκτόσ τησ ελληνικόσ και ςτην αγγλικό γλώςςα, χωρύσ 
να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 
Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του 
αναδόχου, θα γύνονται  υποχρεωτικϊ  ςτην ελληνικό γλώςςα. 
 
2.1.5  Εγγυόςεισ 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των παραγρϊφων  2.2.2 και 4.1 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ό 
χρηματοδοτικϊ ιδρύματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ 
και γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα ςτα 
κρϊτη –μϋλη τησ ϋνωςησ ό του Ευρωπαώκού  Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη – μϋλη τησ 
.Δ.. και ϋχουν , ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό .  
Μπορούν , επύςησ , να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α.-Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό  να παρϋχονται με γραμμϊτιο  
του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου 
χρηματικού ποςού.     Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ 
χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που 
λόγουν κατϊ την  διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου  η 
εγγύηςη  οικονομικό φορϋα. 
Οι  εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων από ϋναν ό 
περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω  παραγρϊφου. 
Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα 
ϋκδοςησ, β) τον εκδότη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται, δ) τον 
αριθμό τησ εγγύηςησ, ε)το ποςό που καλύπτει  η εγγύηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον 
Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού  φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην 
περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ), ζ) τουσ 
όρουσ ότι : αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα κα ανεπιφύλακτα , ο δε  εκδότησ  παραιτεύται 
του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ  
αυτόσ , το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα 
ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών,  
θ ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,  ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από 
τον εκδότη τησ εγγύηςησ  να καταβϊλει το ποςό τησ εγγύηςησ ολικϊ ό  μερικϊ  εντόσ πϋντε 
(5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου  προσ τον οπούο απευθύνεται  και ια)  
ςτην περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ 
ςύμβαςησ . 
Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ  με τουσ εκδότεσ των εγγυητικών επιςτολών προκειμϋνου 
να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. 
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2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ – Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ  
 
2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ 
 
1.      Δικαύωμα  ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ ϋχουν φυςικϊ 
ό νομικϊ πρόςωπα και, ςε περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών , που 
εύναι εγκατεςτημϋνα ςε : 
α) κρϊτοσ – μϋλοσ τησ Ένωςησ 
β)κρϊτοσ – μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου(Ε.Ο.Φ.), 
γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει  κα κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 
δημόςια  ςύμβαςη καλύπτεται  από τα Παραρτόματα 1,2,4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ 
του ςχετικού με την ϋνωςη προςαρτόματοσ Ι τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και  
ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών 
ανϊθεςησ  δημοςύων ςυμβϊςεων. 

2.   οι  ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των  προςωρινών 
ςυμπρϊξεων, δεν απαιτεύται να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. 

3.  ςτισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, όλα τα μϋλη 
τησ ευθύνονται ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον. 

 

2.2.2  Εγγύηςη υμμετοχόσ 

2.2.2.1   για την  ϋγκυρη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, 
κατατύθεται από τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ φορεύσ (προςφϋροντεσ), εγγυητικό 
επιςτολό ςυμμετοχόσ , που   ανϋρχεται    ςε  ποςό  δύο χιλιϊδων  ευρώ(2.000,00 €). 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον 
όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που 
ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη  
του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 2.4.5 τησ παρούςασ, ότοι  μϋχρι ………ϊλλωσ η 
προςφορϊ απορρύπτεται. 

Η αναθϋτουςα  αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ  από τον προςφϋροντα να 
παρατεύνει, πριν τη λόξη  τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ 
ςυμμετοχόσ. 

2.2.2.2    Η    εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με τη προςκόμιςη τησ 
εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ. 

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ  επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ ςύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν.4412/2016. 

2.2.2.3. η  εγγύηςη  ςυμμετοχόσ καταπύπτει , αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του 
κατϊ την διϊρκεια  ιςχύοσ αυτόσ, παρϋχει ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ που αναφϋρονται 
ςτα ϊρθρα  2.2.3 εωσ 2.2.8, δεν προςκομύςει εγκαύρωσ τα προβλεπόμενα από την παρούςα 
δικαιολογητικϊ  ό  δεν προςϋλθει εγκαύρωσ  για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
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2.2. 3  Λόγοι αποκλειςμού 

Αποκλεύεται  από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ( διαγωνιςμό ) 
οικονομικόσ φορϋασ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του ( εϊν πρόκειται για μεμονωμϋνο 
φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του ( εϊν πρόκειται  για ϋνωςη οικονομικών 
φορϋων)ϋνασ ό περιςςότεροι από τουσ ακόλουθουσ  λόγουσ: 

2.2.3.1  όταν  υπϊρχει ςε βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 
ακόλουθουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ – 
πλαύςιο  2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη 
του οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300  τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα , όπωσ  ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ 
διαφθορϊσ ςτην οπούα  ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών  Κοινοτότων ό των κρατών-
μελών τησ  Ένωςησ  (ΕΕ  C195 τησ 25.6.1997, ς.1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ 
απόφαςησ – πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ  Ιουλύου 2003,για την 
καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα  ( ΕΕ L192τησ 31.7.2003 ς.54) καθώσ 
και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των 
οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η 
οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),   

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, 
όπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του 
υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 
22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ 
ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,   

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ 
τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ 
χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από 
παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 
25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166),  

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την 
προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην 
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).  

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε 
τελεςύδικη αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη, εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού 
ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε 
αυτό.   
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τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρϋωςη του προηγούμενου 
εδαφύου  αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον ςτουσ διαχειριςτϋσ.  

 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου 
αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον ςτον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και ςε όλα τα μϋλη του 
Διοικητικού υμβουλύου.  

ε  περιπτώςεισ υνεταιριςμών  η  υποχρϋωςη  του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ ςτα μϋλη 
του Διοικητικού υμβουλύου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγούμενων 
εδαφύων αφορϊ ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

Εϊν ςτισ  ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α-ςτ) η κατϊ τα ανωτϋρω περύοδοσ αποκλειςμού δεν 
ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε  πϋντε(5) ϋτη  από την 
ημερομηνύα τησ καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη. 

2.2.3.2. τισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ :  
α) όταν ο οικονομικόσ φορϋασ  ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην 
καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από 
δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ 
τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ  ό την εθνικό νομοθεςύα    
ό/και  
β) όταν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο οικονομικόσ 
φορϋασ  ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.  
Αν ο οικονομικόσ φορϋασ  εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι 
υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την 
κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη.  
Δεν αποκλεύεται ο οικονομικόσ φορϋασ, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε 
καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ.   
ι/και   

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) 
δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  
 
2.2.3.3   Διατηρεύται για λόγουσ αρύθμηςησ 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 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 εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 

οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 

περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 

τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) 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, κατά τα 

οριηόμενα 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 ςοβαρϊν ψευδϊν 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 του άρκρου 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 εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 

αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του 

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

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ.  

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια 

εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν 
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προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 

του λειτουργίασ. 

 

 
2.2.3.5.διατηρεύται για λόγουσ αρύθμηςησ 
2.2.3.6  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  
 
2.2.3.7.  Ο οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται 
ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να 
αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι 
ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού (αυτoκϊθαρςη). Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο 
εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα 
μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη 
ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. 
Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό φορϋα το ςκεπτικό τησ 
απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ 
διατϊξεισ, με τελεςύδικη απόφαςη, ςε εθνικό επύπεδο, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ 
ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω 
δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω απόφαςη. 
 
2.2.3.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων 
κατϊ την προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 
ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη 
του ϊρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού, αποκλεύεται αυτοδύκαια και από 
την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ.  
 
 
Κριτόρια Επιλογόσ  
 
2.2.4 Καταλληλόλητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 
 Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ 
ςύμβαςησ απαιτεύται να αςκούν επαγγελματικό δραςτηριότητα ςυναφό με το αντικεύμενο 
των προσ παροχό υπηρεςιών, ότοι παροχό υπηρεςιών, διαμονόσ – διατροφόσ. 

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα 
που τηρούνται ςτο κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ ό να ικανοποιούν οποιαδόποτε ϊλλη 
απαύτηςη ορύζεται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016.  

την περύπτωςη οικονομικών φορϋων εγκατεςτημϋνων ςε κρϊτοσ μϋλουσ του 
Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν προςχωρόςει ςτη Δ, 
ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει 
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων, απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε αντύςτοιχα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ 
μητρώα.  

Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα  οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να εύναι 
εγγεγραμμϋνοι ςτο οικεύο Επιμελητόριο και να διαθϋτουν  ςχετικό  ϊδεια αντύςτοιχησ 
επιχεύρηςησ.  
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2.2.5   Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

 δεν απαιτεύται ςτην παρούςα ςύμβαςη 
 
 
 
 
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Όςον αφορϊ ςτην επαγγελματικό και τεχνικό ικανότητα για την παρούςα διαδικαςύα 
ςύναψησ ςύμβαςησ  και λόγω τησ ιδιαιτερότητασ τησ ςυγκεκριμϋνησ προμόθειασ, οι 
οικονομικού φορεύσ απαιτεύται,να ϋχουν ειδικό εμπειρύα ςε αντύςτοιχη παροχό υπηρεςιών 
προσ αθλητικϋσ  & Εθνικϋσ ομϊδεσ,  ανϊ  ϋτοσ  κατϊ την  διϊρκεια  τησ τελευταύασ 5ετύασ . 
 
2.2.7  διατθρείται λόγω αρίκμθςθσ 
 
 
 
2.2.8 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων 

Οι οικονομικού φορεύσ μπορούν, όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και 

χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ (τησ παραγρϊφου 2.2.5) και τα ςχετικϊ με την τεχνικό και 

επαγγελματικό ικανότητα (τησ παραγρϊφου 2.2.6), να ςτηρύζονται  ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 

φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών τουσ με αυτούσ. την περύπτωςη αυτό, 

αποδεικνύουν ότι θα ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, με την προςκόμιςη 

τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων ςτην ικανότητα των οπούων ςτηρύζονται. 

Ειδικϊ, όςον αφορϊ ςτα κριτόρια επαγγελματικόσ ικανότητασ που ςχετύζονται με τουσ 

τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ΄ του 

Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016 ό με την ςχετικό 

επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να ςτηρύζονται ςτισ ικανότητεσ 

ϊλλων φορϋων, μόνο, εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ 

οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ. 

Όταν οι οικονομικού φορεύσ ςτηρύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ 

τα κριτόρια που ςχετύζονται με την απαιτούμενη με τη διακόρυξη οικονομικό και 

χρηματοοικονομικό επϊρκεια, οι  εν λόγω οικονομικού φορεύσ και αυτού ςτουσ οπούουσ 

ςτηρύζονται εύναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  

Τπό τουσ ύδιουσ όρουσ οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων μπορούν να ςτηρύζονται ςτισ 

ικανότητεσ των ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων. 

 

 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 
2.2.9.1 Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών   
 
Προσ προκαταρκτικό απόδειξη ότι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ: α) δεν βρύςκονται ςε 

μύα από τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 και β) πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ 

των παραγρϊφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τησ παρούςησ, προςκομύζουν κατϊ την υποβολό 

τησ προςφορϊσ τουσ ωσ δικαιολογητικό ςυμμετοχόσ, το προβλεπόμενο από το ϊρθρο 79 παρ. 

4 του ν. 4412/2016 Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) (Β/3698/16-11-
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2016), ςύμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτην παρούςα Παρϊρτημα ΙΙΙ, το οπούο αποτελεύ 

ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986. 

Σο ΣΕΤΔ καταρτύζεται από τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου του 

Παραρτόματοσ Α τησ Απόφαςησ 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ και ςυμπληρώνεται από τουσ 

προςφϋροντεσ οικονομικούσ φορεύσ ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Κατευθυντόριασ Οδηγύασ 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ). Σο ΣΕΤΔ ςε επεξεργϊςιμη μορφό εύναι αναρτημϋνο ςτην 

ιςτοςελύδα τησ ΕΑΑΔΗΤ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Σο  ΣΕΤΔ μπορεύ να υπογρϊφεται ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ των προςφορών. 
ε όλεσ τισ περιπτώςεισ, όπου περιςςότερα από ϋνα φυςικϊ πρόςωπα εύναι μϋλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου ενόσ οικονομικού φορϋα ό ϋχουν εξουςύα 

εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό, υποβϊλλεται ϋνα Συποποιημϋνο 

Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), το οπούο υπογρϊφεται, το οπούο εύναι δυνατό να φϋρει 

μόνο την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικού φορϋα ωσ 

προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 2.2.3.1 τησ παρούςασ για το 

ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού 

οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτόν.  

Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα νοεύται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ 
προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρόνο 
υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ 
τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα 
ςύναψησ ςύμβαςησ. 
 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο 

Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 

 
2.2.9.2 Αποδεικτικϊ μϋςα  
 
Α. Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι όροι και προώποθϋςεισ 
ςυμμετοχόσ τουσ, όπωσ ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.1 ϋωσ 2.2.8, κρύνονται κατϊ την 
υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών τησ παρούςασ και κατϊ τη 
ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 105 παρ. 3 περ. γ  του ν. 4412/2016.  
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ 
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.8. τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην 
ικανότητα των οπούων ςτηρύζεται υποχρεούνται ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ 
παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (παρϊγραφοι 
2.2.5-2.2.6). 
 
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του 
οπούου ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον 
οπούο ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.  
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα 
πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη 
δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ 
εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό 
βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ) και ςτο 
Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.)  . 
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα 
αρχό που ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ και αυτϊ 
εξακολουθούν να ιςχύουν. 
Γύνονται  υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ και πρωτότυπα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα αντύγραφα των 
δικαιολογητικών εγγρϊφων , εφόςον υποβληθούν από τουσ διαγωνιζόμενουσ. 
 
Επιςημαύνεται ότι γύνονται αποδεκτϋσ: 

 Οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα Διακόρυξη, εφόςον 
ϋχουν ςυνταχθεύ ϋωσ τρεύσ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ, 

 Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ , εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ 
πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. ημειώνεται ότι δεν 
απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ  υπογραφόσ τουσ. 

 
 
 
Β.1. Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 οι 
προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 
α) για την παρϊγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου, όπωσ του ποινικού 
μητρώου ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμο ϋγγραφο που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό 
διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι 
προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και ςτα μϋλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ςτα 
πρόςωπα που ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό κατϊ τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτην ωσ ϊνω παρϊγραφο,2.2.3.1. 
 
 
β) για την  παρϊγραφο 2.2.3.2 και 2.2.3.4  περύπτωςη β ΄ , πιςτοποιητικό που εκδύδεται από 
την αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να εύναι εν ιςχύ κατϊ τον χρόνο 
υποβολόσ του , ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχύοσ, που να 
ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεύσ(3) μόνεσ πριν από την υποβολό του. 
Ειδικϊ για τισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.2 , πϋραν του ωσ ϊνω πιςτοποιητικού , 
υποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό 
διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ για την αθϋτηςη των υποχρεώςεων 
του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 
Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα, τα πιςτοποιητικϊ ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ότι δεν 

ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ, εκδύδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ 

του οικονομικού φορϋα. Σο πιςτοποιητικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπό 

εκκαθϊριςη με δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του 

οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με απόφαςη των 

εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ 

ιςχύουν. Σα φυςικϊ πρόςωπα (ατομικϋσ επιχειρόςεισ) δεν προςκομύζουν πιςτοποιητικό περύ 

μη θϋςεωσ ςε εκκαθϊριςη.  

Η μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού φορϋα, για τουσ 
εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ αποδεικνύεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ 
πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων, με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ 
“τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο taxisnet. 
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γ)  Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί 
εωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) 
ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από 
υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ 
ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 
Αν το κράτοσ- μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι 
όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. αϋκαι βϋ 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. αϋκαι βϋ κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.  οι επίςθμε 
δθλϊςεισ κακίςτανται  διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν.4412/2016. 
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 ότι δεν 

ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

 
B. 2. Για την απόδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου  2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητασ για την 
ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ) προςκομύζουν πιςτοποιητικό / βεβαύωςη του 
οικεύου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ. Οι οικονομικού 
φορεύσ  που εύναι  εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ ευρωπαώκόσ ϋνωςησ προςκομύζουν  
πιςτοποιητικό / βεβαύωςη του αντύςτοιχου επαγγελματικού  ό εμπορικού μητρώου του 
Παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν.4412/16, με το οπούο πιςτοποιεύται αφενόσ η 
εγγραφό τουσ ςε αυτό και αφετϋρου το ειδικό επϊγγελμϊ τουσ.  την περύπτωςη  που χώρα  
δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο , το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από 
ϋνορκη βεβαύωςη ό ςτα κρϊτη – μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, 
από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ 
αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου  επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ 
καταγωγόσ  ό τησ χώρασ όπου  εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται 
τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του 
αντικειμϋνου τησ υπό  ανϊθεςη ςύμβαςησ .  
 
Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 

Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ 

Υλικοφ. 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 

απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι 

Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 
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Επιςθμαίνεται ότι , τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθ του άρκρου  

2.3.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται 

αποδεκτά εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ και τριάντα (30)  εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 

τουσ . 

 
Β.3.δεν απαιτεύται. 
 
 
Β.4.Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ για τισ ςυμβάςεισ που ζχουν αναφζρει ςτο ΤΕΥΔ 
 
 
 
Β.5..  δεν  απαιτείται. 
 
 
 
Β.6.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 ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,  το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ  περιπτϊςεισ ττα κατά περίπτωςθ 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 

του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον 

αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ), αρκεί θ 

υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει  εκδοκεί  ζωσ  τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του .  Στισ   

λοιπζσ περιπτϊςεισ  τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και 

μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ 

νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

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. 
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Β.7. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ που 

προβλϋπονται από τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ εθνικϋσ διατϊξεισ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη από 

οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, 

κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 

να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.  

τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό 

των εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη 

ςτον εν λόγω κατϊλογο.  

Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ 

ό το πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο 

καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο 

επύςημοσ κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό.  

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται 

από την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό 

εγγραφόσ τουσ.  

Β.8. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα 

παραπϊνω, κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει 

ςτην ϋνωςη, ςύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 

Β.9. την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 
φορϋων, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του 
τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, προςκομύζει, ιδύωσ, ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη των φορϋων αυτών 
για τον ςκοπό αυτό. 
 
 
2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ  
 
2.3.1 Κριτόριο ανϊθεςησ  
Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ. 
 
 
2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών  
 
2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών  
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτο Παρϊρτημα II τησ 
Διακόρυξησ . 
Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ.  
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται 
υποχρεωτικϊ ψηφιακϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, 
εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει 
να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 
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κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.  
 
 
 
2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών   
 
Φρόνοσ και τρόποσ υποβολόσ Προςφορών  
 
2.4.2.1. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr  του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό 
ημερομηνύα και ώρα που ορύζει η παρούςα διακόρυξη, ςτην Ελληνικό Γλώςςα, ςε 
ηλεκτρονικό φϊκελο, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδύωσ ϊρθρα 36 και 
37 και την Τπουργικό Απόφαςη αριθ. 56902/215 «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ 
λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» .  
 
Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να 
διαθϋτουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο πιςτοποιητικό το οπούο χορηγόθηκε από 
ϋναν εγκεκριμϋνο πϊροχο  υπηρεςιών πιςτοπούηςησ, ο οπούοσ περιλαμβϊνεται ςτον 
κατϊλογο εμπύςτευςησ που προβλϋπεται ςτην απόφαςη 2009/767/ΕΚ και ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατϊξεισ τησ Τ.Α. 56902/215 “Σεχνικϋσ 
λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων 
υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.)» (ΥΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό 
ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ την 
διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 τησ ύδιασ Τ.Α.  
Επιςημαύνεται ότι ,  οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ δεν ϋχουν την υποχρϋωςη να 
υπογρϊφουν τα  δικαιολογητικϊ που υποβϊλλουν με την προςφορϊ τουσ , με  χρόςη 
προηγμϋνησ  ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ, αλλϊ  μπορεύ να τα αυθεντικοποιούν  με 
όποιονδόποτε ϊλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτην χώρα προϋλευςόσ τουσ δεν εύναι 
υποχρεωτικό η χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων.  τισ  περιπτώςεισ αυτϋσ η αύτηςη ςυμμετοχόσ ςυνοδεύεται με υπεύθυνη 
δόλωςη ςτην οπούα δηλώνεται ότι ςτην χώρα  προϋλευςησ δεν προβλϋπεται η χρόςη 
προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ ό ότι ςτην χώρα προϋλευςησ δεν εύναι υποχρεωτικό η 
χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ για την ςυμμετοχό  ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων .  
Η υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα μϋςω 
του ςυςτόματοσ βεβαιώνεται αυτόματα από το ςύςτημα με υπηρεςύεσ χρονοςόμανςησ, 
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το ϊρθρο 9 τησ ωσ ϊνω 
Τπουργικόσ Απόφαςησ.  
Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατότητα 
υποβολόσ προςφορϊσ ςτο ύςτημα. ε περιπτώςεισ τεχνικόσ αδυναμύασ λειτουργύασ του 
ΕΗΔΗ, η αναθϋτουςα αρχό θα ρυθμύςει τα τησ ςυνϋχειασ του διαγωνιςμού με ςχετικό 
ανακούνωςό τησ. 
 
 
 
 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν με την προςφορϊ τουσ τα ακόλουθα:   
 
(α) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ –Σεχνικό Προςφορϊ» 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ςτον οπούο περιλαμβϊνονται τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα δικαιολογητικϊ και η τεχνικό 
προςφορϊ  ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και την παρούςα.  
 
 
 
(β) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη  «Οικονομικό Προςφορϊ» ςτον οπούο  περιλαμβϊνεται η 
οικονομικό προςφορϊ του οικονομικού φορϋα και τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα 
δικαιολογητικϊ.   
 
Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται με χρόςη του ςχετικού πεδύου του ςυςτόματοσ τα 
ςτοιχεύα εκεύνα τησ προςφορϊσ του που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ χαρακτηρύζει 
πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λόγω ύπαρξησ τεχνικού ό εμπορικού απορρότου, ςτη ςχετικό 
δόλωςό του, αναφϋρει ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που 
επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ.  
 
Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδασ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότητεσ, την οικονομικό προςφορϊ και τα ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ 
προςφορϊσ που χρηςιμοποιούνται για την αξιολόγηςό τησ. 
 
2.4.2.4.  Οι οικονομικού φορεύσ ςυντϊςςουν την τεχνικό και οικονομικό τουσ προςφορϊ 
ςυμπληρώνοντασ τισ αντύςτοιχεσ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του ςυςτόματοσ. την 
ςυνϋχεια το ςύςτημα παρϊγει τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα τα οπούα υπογρϊφοντα 
ηλεκτρονικϊ και υποβϊλλονται από τον προςφϋροντα.  Σα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται 
ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του ςυςτόματοσ και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχεύου 
pdf (το οπούο θα υπογραφεύ ηλεκτρονικϊ) πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη το 
ςύςτημα παρϊγει ςχετικό μόνυμα και ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το 
ηλεκτρονικό αρχεύο pdf].  
 
2.4.2.5. Ο χρόςτησ - οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του 
υςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται παρακϊτω:  
 
Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό του οικονομικού φορϋα ςτη διαδικαςύα 
υποβϊλλονται από αυτόν ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύων τύπου pdf  και εφόςον ϋχουν 
ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό 
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών, χωρύσ να 
απαιτεύται θεώρηςη γνηςύου τησ υπογραφόσ, με την επιφύλαξη των αναφερθϋντων ςτην 
τελευταύα υποπαρϊγραφο τησ παραγρϊφου 2.4.2.1 του παρόντοσ  για τουσ αλλοδαπούσ 
οικονομικούσ φορεύσ. 
Από το ύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η όποια 
αποςτϋλλεται ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. 
τισ  περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται 
αποδεκτϊ κατϊ τα  προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του ν.4250/2014, (Α΄94), εύτε και ςε απλό 
φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ 
τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ παρούςασ 
ςύμβαςησ. 
 
Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 
δικαιολογητικών προςκομύζονται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα 
αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα ςτοιχεύα τησ ηλεκτρονικόσ  
προςφορϊσ τα οπούα απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό ςύμφωνα με τον ν. 
4250/2014. Σϋτοια ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ εύναι ενδεικτικϊ η εγγυητικό επιςτολό 
ςυμμετοχόσ, τα πρωτότυπα ϋγγραφα τα οπούα ϋχουν εκδοθεύ από ιδιωτικούσ φορεύσ και δεν 
φϋρουν επικύρωςη από δικηγόρο, καθώσ και τα ϋγγραφα που φϋρουν τη φραγύδα τησ 
Φϊγησ (Apostille). Δεν προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ τα 
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οπούα φϋρουν ηλεκτρονικό υπογραφό, τα ΥΕΚ, τα τεχνικϊ φυλλϊδια  και όςα προβλϋπεται  
από   το ν. 4250/2014 ότι οι φορεύσ υποχρεούνται να αποδϋχονται ςε αντύγραφα των 
πρωτοτύπων.  
 
 
Η  αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ζητεύ  από προςφϋροντεσ και υποψόφιουσ ςε οποιοδόποτε 
χρονικό ςημεύο κατϊ την διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν ςε ϋντυπη μορφό και ςε 
εύλογη προθεςμύα όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ και ςτοιχεύα  που ϋχουν υποβϊλει 
ηλεκτρονικϊ,  όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.  
 
2.4.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ - Σεχνικό Προςφορϊ»   
 
2.4.3.1 Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την ςυμμετοχό των προςφερόντων ςτη 
διαγωνιςτικό διαδικαςύα περιλαμβϊνουν:   
 
α) Tο τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλϋπεται ςτην παρ. 4 
του ϊρθρου 79 του ν. 4412/2016 ,  ςύμφωνα με την παρ. 2.2.7.1 τησ παρούςησ διακόρυξησ. 
Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το  ςχετικό πρότυπο ΣΕΤΔ το οπούο ϋχει αναρτηθεύ, και ςε 
επεξεργϊςιμη μορφό αρχεύου doc, ςτη διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΗΔΗ και αποτελεύ αναπόςπαςτο τμόμα τησ διακόρυξησ .   
 
 
β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, όπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα 
ϊρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντύςτοιχα τησ παρούςασ διακόρυξησ.  
 
Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ προςκομύζεται ςε ϋντυπη μορφό (πρωτότυπο) εντόσ 
τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό. Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω 
υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. εγγυόςεισ του 
Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οπούεσ φϋρουν προηγμϋνη ψηφιακό υπογραφό. 
 
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν το Σ.Ε.Τ.Δ. 
για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη.  
 
2.4.3.2  H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλύπτει όλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ 
προδιαγραφϋσ που ϋχουν τεθεύ από την αναθϋτουςα αρχό με το κεφϊλαιο “Απαιτόςεισ-
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ” του Παραρτόματοσ  Ι τησ Διακόρυξησ, περιγρϊφοντασ ακριβώσ πώσ 
οι ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ και προδιαγραφϋσ πληρούνται. Περιλαμβϊνει ιδύωσ τα ϋγγραφα 
και δικαιολογητικϊ, βϊςει των οπούων θα αξιολογηθεύ η καταλληλόλητα των 
προςφερόμενων υπηρεςιών, με βϊςη το κριτόριο ανϊθεςησ, ςύμφωνα με τα αναλυτικώσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ ϊνω Παρϊρτημα . 
Μαζύ με την τεχνικό προςφορϊ, να υποβληθεύ επύ ποινό απορρύψεωσ ςυμπληρωμϋνο το 
φύλλο ςυμμόρφωςησ του Παραρτόματοσ ΙΙ, ςε μορφό τύπου pdf  με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη 
ηλεκτρονικό υπογραφό. Τπόδειγμα του φύλλου ςυμμόρφωςησ ϋχει αναρτηθεύ και ςε 
επεξεργϊςιμη μορφό ςτην πλατφόρμα του διαγωνιςμού. 
 
Οι οικονομικού φορεύσ αναφϋρουν το τμόμα τησ ςύμβαςησ που προτύθενται να αναθϋςουν 
υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνουν.  
 
2.4.4   Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και 
υποβολόσ οικονομικών προςφορών  
Η Οικονομικό Προςφορϊ ςυντϊςςεται με βϊςη το αναγραφόμενο ςτην παρούςα κριτόριο 
ανϊθεςησ (τιμό),  όπωσ ορύζεται κατωτϋρω  ή ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα  IV  
τθσ διακιρυξθσ: 
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Α. Τιμές  
Η τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 
Κακϊσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, 
ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” ςτθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, 
ςφμφωνα με το υπόδειγμα που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ςτο ςχετικό Ραράρτθμα.  
 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  και ςτθν 

επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ . 

Επιςθμαίνεται ότι το  ποςοςτό Φ.Ρ.Α., τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το 

ςφςτθμα ωσ 24 επί τοισ εκατό, για αυτό οι προςφζροντεσ  να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ, 

αποφορολογίηοντάσ τθν με 24%. Για παράδειγμα, για τθν εκτιμϊμενθ τιμι 129.990,00 €, ζχει 

αναρτθκεί ςτο ςφςτθμα θ αξία των 129.990,00 : 1,24 = 104.830,65 

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 που 

κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ 

τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 

προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 

Ραράρτθμα Ι.τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

2.4.5     Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών  
 
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ οικονομικούσ φορεύσ για 
διϊςτημα τριών (3) μηνών από την επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού .  
 
Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο από τον ανωτϋρω προβλεπόμενο 
απορρύπτεται.  
 
Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφόςον τούτο ζητηθεύ από την 
αναθϋτουςα αρχό, πριν από τη λόξη τησ, με αντύςτοιχη παρϊταςη τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ 
ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παρϊγραφο 2.2.2. τησ παρούςασ, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διϊςτημα ύςο με την 
προβλεπόμενη ωσ ϊνω αρχικό διϊρκεια.  
 
Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρόνου παρϊταςησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, 
τα αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτόσ αν η αναθϋτουςα αρχό 
κρύνει, κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ότι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το 
δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μπορούν 
να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν την προςφορϊ και την εγγύηςη ςυμμετοχόσ τουσ, εφόςον 
τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του ανωτϋρω ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ 
τουσ εύτε όχι. την τελευταύα περύπτωςη, η διαδικαςύα ςυνεχύζεται με όςουσ παρϋτειναν τισ 
προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού οικονομικού φορεύσ.  
ε περύπτωςη που λόξει ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών και δεν ζητηθεύ παρϊταςη τησ 
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προςφορϊσ ,η αναθϋτουςα αρχό  δύναται με αιτιολογημϋνη απόφαςό τησ , εφόςον η 
εκτϋλεςη τησ ςυμβϊςεισ εξυπηρετεύ το δημοςιϊ ςυμφϋρον, να ζητόςει εκ των υςτϋρων από 
τουσ οικονομικούσ φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτην διαδικαςύα εύτε να παρατεύνουν την 
προςφορϊ τουσ εύτε όχι. 
 
 
 
 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών  
H αναθϋτουςα αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολόγηςησ των 
προςφορών, απορρύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ:  
 
α) η οπούα δεν υποβϊλλεται εμπρόθεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορύζεται 
πιο πϊνω και ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 (Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών), 
2.4.2. (Φρόνοσ και τρόποσ υποβολόσ προςφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακϋλων 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ προςφορϊσ), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακϋλου 
οικονομικόσ προςφορϊσ, τρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ οικονομικών προςφορών) , 2.4.5. 
(Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών), 3.1. (Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών), 3.2 
(Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ) τησ παρούςασ,  
 
β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφόςον αυτϊ δεν επιδϋχονται 
ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη ό εφόςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη, δεν ϋχουν 
αποκαταςταθεύ κατϊ την αποςαφόνιςη και την ςυμπλόρωςό τησ ςύμφωνα με την 
παρϊγραφο 3.1.1. τησ παρούςησ διακόρυξησ,  
 
γ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτούμενεσ εξηγόςεισ, εντόσ τησ 
προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό από την αναθϋτουςα αρχό 
ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παρούςασ και το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016,  
 
δ) η οπούα εύναι εναλλακτικό προςφορϊ,   
 
ε) η οπούα υποβϊλλεται από ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλλει δύο ό περιςςότερεσ 
προςφορϋσ.  
 
ςτ) η οπούα εύναι υπό αύρεςη,  
 
ζ)η οπούα θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ,  
 
η) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητούνται από τα ϋγγραφα 
τησ παρούςησ διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 
τησ ςύμβαςησ.   
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
 
3.1    Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών   
 
3.1.1    Ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη προςφορών  
Σο πιςτοποιημϋνο ςτο ΕΗΔΗ, για την αποςφρϊγιςη των  προςφορών  αρμόδιο όργανο τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ (Επιτροπό Διαγωνιςμού), προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ 
ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των φακϋλων των προςφορών, κατϊ το ϊρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντασ τα εξόσ ςτϊδια:  

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπό)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ-Σεχνικό 
Προςφορϊ» , ςτισ   20/1/202ώρα :15:00 

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπό)φακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ», κατϊ την  
ύδια   ημερομηνύα και ώρα .   

 
Με την αποςφρϊγιςη των ωσ ϊνω φακϋλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ,  κϊθε προςφϋρων αποκτϊ πρόςβαςη ςτισ λοιπϋσ προςφορϋσ και 
τα υποβληθϋντα δικαιολογητικϊ τουσ, με την επιφύλαξη των πτυχών εκεύνων τησ κϊθε 
προςφορϊσ που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ εμπιςτευτικϋσ.  
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να 
διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβληθεύ, ό να διευκρινύςουν το 
περιεχόμενο τησ τεχνικόσ ό οικονομικόσ προςφορϊσ τουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 του ν. 
4412/2016.  
 
 
3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών  
Μετϊ την κατϊ περύπτωςη ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών η Αναθϋτουςα Αρχό 
προβαύνει ςτην αξιολόγηςη αυτών μϋςω των αρμόδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ύςτημα 
οργϊνων τησ, εφαρμοζόμενων κατϊ τα λοιπϊ των κειμϋνων διατϊξεων.  
 
Ειδικότερα :  
 
α)το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 
 
β) τη ςυνϋχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαύνει ςτην αξιολόγηςη μόνο των 
τεχνικών προςφορών των προςφερόντων, των οπούων τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ 
ϋκρινε πλόρη. Η αξιολόγηςη γύνεται ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ  και ςυντϊςςεται 
πρακτικό για την απόρριψη όςων τεχνικών προςφορών δεν πληρούν τουσ όρουσ και τισ 
απαιτόςεισ των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχό όςων τεχνικών προςφορών 
αντύςτοιχα πληρούν τα ανωτϋρω.  
Για την αξιολόγηςη των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και των τεχνικών προςφορών μπορεύ 
να ςυντϊςςεται ενιαύο πρακτικό,  το οπούο κοινοποιεύται από το ωσ ϊνω όργανο, μϋςω τησ 
λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», μόνο ςτην αναθϋτουςα αρχό, προκειμϋνου η 
τελευταύα να ορύςει την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ του (υπο)φακϋλου των 
οικονομικών προςφορών.  
 
 
γ) Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω, αποςφραγύζονται, 
κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόςκληςη οι  φϊκελοι όλων των 
υποβληθειςών οικονομικών προςφορών.  
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δ) Σο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαύνει ςτην αξιολόγηςη των οικονομικών 
προςφορών των προςφερόντων, των οπούων τισ τεχνικϋσ προςφορϋσ και τα δικαιολογητικϊ 
ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη και ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτόςεισ τησ παρούςασ και 
ςυντϊςςει πρακτικό ςτο οπούο ειςηγεύται αιτιολογημϋνα την αποδοχό ό απόρριψό τουσ, την 
κατϊταξη των προςφορών και την ανϊδειξη του προςωρινού αναδόχου. Σο εν λόγω 
πρακτικό κοινοποιεύται από το ωσ ϊνω όργανο, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 
«Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό προσ ϋγκριςη.  
 
Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, 
η αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το 
κόςτοσ που προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ 
ανώτατο όριο δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την 
περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα ϊρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.   
 
την περύπτωςη ιςότιμων προςφορών  η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με 
κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη 
γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ. 
 
τη ςυνϋχεια εκδύδεται από την αναθϋτουςα αρχό μια απόφαςη, με την οπούα 
επικυρώνονται τα αποτελϋςματα  όλων των ανωτϋρω ςταδύων («Δικαιολογητικϊ 
υμμετοχόσ», «Σεχνικό Προςφορϊ» και «Οικονομικό Προςφορϊ»), η οπούα 
κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ  ςτουσ προςφϋροντεσ μϋςω τησ λειτουργικότητασ 
τησ «Επικοινωνύασ» του ςυςτόματοσ ΕΗΔΗ,   μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 
 
Κατϊ τησ ανωτϋρω απόφαςησ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 3.4  τησ παρούςασ. 
 
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Προςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ 

του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια 

αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ 

προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία 
προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των 
ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
 
3.2   Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου  - Δικαιολογητικϊ 
προςωρινού αναδόχου  
 
Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει ςχετικό ηλεκτρονικό  
πρόςκληςη μϋςω του ςυςτόματοσ ςτον προςφϋροντα, ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η 
κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), και τον καλεύ να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δϋκα 
(10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ  ειδοπούηςησ ςε αυτόν, τα αποδεικτικϊ 
ϋγγραφα νομιμοπούηςησ και τα πρωτότυπα ό αντύγραφα που εκδύδονται, ςύμφωνα με τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.9.2. τησ παρούςασ διακόρυξησ, ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα 
για τη μη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ διακόρυξησ, καθώσ 
και για την πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.4 - 2.2.8  
αυτόσ.  
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Σα εν λόγω δικαιολογητικϊ, υποβϊλλονται από τον προςφϋροντα («προςωρινό ανϊδοχο»), 
ηλεκτρονικϊ μϋςω του ςυςτόματοσ, ςε μορφό αρχεύων pdf και προςκομύζονται κατϊ 
περύπτωςη από αυτόν εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την ημερομηνύα υποβολόσ 
τουσ  κατϊ τισ διατϊξεισ του ν.4250/2014 (Α΄94).  Ειδικϊ  τα αποδεικτικϊ τα οπούα 
αποτελούν ιδιωτικϊ  ϋγγραφα, μπορεύ να γύνονται αποδεκτϊ  και ςε απλό φωτοτυπύα, 
εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα  βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η 
οπούα  πρϋπει να ϋχει ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ για την υποβολό  των 
δικαιολογητικών.   Όταν υπογρϊφονται από τον ύδιο φϋρουν ηλεκτρονικό υπογραφό.   
 
Με την παραλαβό των ωσ ϊνω δικαιολογητικών, το ςύςτημα εκδύδει επιβεβαύωςη τησ 
παραλαβόσ τουσ και αποςτϋλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μόνυμα ς’ αυτόν ςτον οπούο 
πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη.  
 
Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που 

υπεβλόθηκαν, και ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει εντόσ τησ προθεςμύασ τησ παρ. 5.3.1 του 

παρόντοσ, αύτημα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγηςησ για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ 

υποβολόσ, το οπούο ςυνοδεύεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να αποδεικνύεται ότι 

ϋχει αιτηθεύ την χορόγηςη των δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την 

προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών για όςο χρόνο απαιτηθεύ για την χορόγηςη των 

δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ. 

Σο παρόν εφαρμόζεται και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα αρχό ζητόςει την 

προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών ό 

αιτόςεων ςυμμετοχόσ και πριν το ςτϊδιο κατακύρωςησ, κατ΄ εφαρμογό τησ διϊταξησ του 

ϊρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμϋνων των αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ 

και τησ διαφϊνειασ. 

Όςοι δεν ϋχουν αποκλειςτεύ οριςτικϊ   λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών 
που κατατϋθηκαν.  
 
Απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε 
την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, τηρουμϋνησ τησ 
ανωτϋρω διαδικαςύασ, εϊν:  
 
i)  κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που 
δηλώθηκαν με το  το   Σ.Ε.Τ.Δ., εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό   
ii)  δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό 
αντύγραφα των παραπϊνω δικαιολογητικών ό   
iii) από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλειςμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ) τησ παρούςασ,   
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ 
ςτισ προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Σ.Ε.Τ.Δ., ότι πληρού, 
οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ 
ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου 
(οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ 
του.   
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Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςη ό δεν 
προςκομύςει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ό δεν αποδεύξει ότι 
πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.4-2.2.8 τησ 
παρούςασ διακόρυξησ, η διαδικαςύα ματαιώνεται.   
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπό του Διαγωνιςμού, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχών ςυμπλόρωςη 
δικαιολογητικών κατϊ τα οριζόμενα  ανωτϋρω και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απόφαςησ εύτε για την 
κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ εύτε για την κόρυξη του 
προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου.   
Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί 
να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα 
κατά ποςοςτό ςτα εκατό ςύμφωνα με τον Ν.4412/16. 
Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών και τησ ειςόγηςησ τησ 
Επιτροπόσ επικυρώνονται με την απόφαςη κατακύρωςησ.  

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ 

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, 

εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα 

αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα 

ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και 
ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ 
επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και 
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 

υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, 

που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν 

επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν 

περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ Η υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ 

Η ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 

κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ  από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα 

ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104


31  

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια θ ωσ άνω διαδικαςία, για τον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά. 

 
 
3.4    Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ - Προςωρινό Δικαςτικό Προςταςύα  
Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη 
ςύμβαςη και ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό 
παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ 
ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ 
ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογούν το αύτημϊ του. ε 
περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η προθεςμύα για την ϊςκηςη 
τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι:  
 
(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό   
 
(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν 
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ    
 
(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που 
βλϊπτει τα ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.   
 
ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι 
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ.  
 
Η προδικαςτικό προςφυγό κατατύθεται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ λειτουργικότητασ 
«Επικοινωνύα» του ΕΗΔΗ ςτον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμού, επιλϋγοντασ κατϊ 
περύπτωςη την ϋνδειξη «Προδικαςτικό Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο 
ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF), το οπούο φϋρει 
εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με 
χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών.  
 
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από 
τον προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 
4412/2016 ςτο ϊρθρο 19 παρ. 1.1 και ςτο ϊρθρο 7  τησ με αριθ. 56902/215 Τ.Α..   
 
Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα, ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ 
τησ προςφυγόσ του ό ςε περύπτωςη που, πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ 
προςφυγόσ, η αναθϋτουςα αρχό ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην 
οφειλόμενη ενϋργεια.   
 
Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη 
ςύναψη τησ ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 368 του ν. 
4412/2016 .Κατ’ εξαύρεςη, δεν κωλύεται η ςύναψη τησ ςύμβαςησ εϊν υποβλόθηκε μόνο μύα 
(1) προςφορϊ και δεν υπϊρχουν ενδιαφερόμενοι υποψόφιοι. 
Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ 
διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 
366 του ν.4412/2016.  
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Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ» του ΕΗΔΗ:  
 
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 

περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 

του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν 

περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 

του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε 
περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι 
απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Η Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί 
να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ 
διαδικαςίασ. ε περύπτωςη ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ επύ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, 
αυτό υποβϊλλεται ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ςυζότηςη τησ προςφυγόσ και 
κοινοποιεύται αυθημερόν ςτον προςφεύγοντα μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ό αν αυτό 
δεν εύναι εφικτό με οποιοδόποτε πρόςφορο μϋςο. Τπομνόματα επύ των απόψεων και τησ 
ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατατύθενται μϋςω τησ πλατφόρμασ 
του ΕΗΔΗ ϋωσ πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από τη ςυζότηςη τησ προςφυγόσ 
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ 

από τθν ΑΕΡΡ. 

Η άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των 

ζνδικων βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 

4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ 
τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των 
ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν 
προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι 
ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι 
τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
Η άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 

ακφρωςθσ. 

Η αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. 

Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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Η άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 

διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ 

τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 

4412/2016. 

 
 
3.5    Ματαύωςη Διαδικαςύασ  
 
Η αναθϋτουςα αρχό ματαιώνει ό δύναται να ματαιώςει εν όλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη 
διαδικαςύα ανϊθεςησ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετϊ από γνώμη τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού. Επύςησ, αν διαπιςτωθούν 
ςφϊλματα ό παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ 
από γνώμη του αρμόδιου οργϊνου, να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει 
ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ από το ςημεύο που 
εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη.    
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4.     ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   
 
4.1. Εγγυόςεισ  (καλόσ εκτϋλεςησ)  
 
Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ   
 
Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα 
με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ 
τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, εκτόσ ΥΠΑ, και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ 
ςύμβαςησ.   
 
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό , πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ' 
ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 2.1.5. ςτοιχεύα τησ παρούςασ και επιπλϋον τον 
αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. Σο περιεχόμενό τησ εύναι ςύμφωνο με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
 
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την 
εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ϋναντι 
του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τυχόν ιςόποςησ προσ αυτόν προκαταβολόσ.  
 
ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ την παρϊγραφο 4.5, η οπούα ςυνεπϊγεται 
αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την 
τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ 
του ποςού τησ αύξηςησ, εκτόσ ΥΠΑ.   
 
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, 
όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει.   
 
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ  μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ 

και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 

επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 

εκπροκζςμου.  

 
 
4.2. υμβατικό πλαύςιο – Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα  
 
Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τησ 
παρούςασ διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ.   
 
4.3. Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ  
 
4.3.1 Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το 
δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται 
ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.   
Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και τισ αρμόδιεσ 
δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ 
αρμοδιότητϊσ τουσ.  
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4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 

2939/2001, επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ 

υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Η τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν 

ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό 

Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ 

προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για 

τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 

υπόχρεου παραγωγοφ. Η μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ 

ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 

4.4 Τπεργολαβύα 

4.4.1. Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και ευθύνεσ λόγω 

ανϊθεςησ τησ εκτϋλεςησ τμόματοσ/τμημϊτων τησ ςύμβαςησ ςε υπεργολϊβουσ. Η τόρηςη των 

υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν αύρει την 

ευθύνη του κυρύου αναδόχου.  

Δεν επιτρϋπεται η ανϊθεςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ των πιο κϊτω τμημϊτων τησ 

ςύμβαςησ/των πιο κϊτω υπηρεςιών-καθηκόντων . 

4.4.2. Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο κύριοσ ανϊδοχοσ υποχρεούται να αναφϋρει ςτην 

αναθϋτουςα αρχό το όνομα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ των 

υπεργολϊβων του, οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςτην εκτϋλεςη αυτόσ, εφόςον εύναι γνωςτϊ τη 

ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό.  Επιπλϋον, υποχρεούται να γνωςτοποιεύ ςτην αναθϋτουςα 

αρχό κϊθε αλλαγό των πληροφοριών αυτών, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, καθώσ και τισ 

απαιτούμενεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με κϊθε νϋο υπεργολϊβο, τον οπούο ο κύριοσ ανϊδοχοσ 

χρηςιμοποιεύ εν ςυνεχεύα ςτην εν λόγω ςύμβαςη, προςκομύζοντασ τα ςχετικϊ 

ςυμφωνητικϊ/δηλώςεισ ςυνεργαςύασ.. ε περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του 

Αναδόχου με υπεργολϊβο/ υπεργολϊβουσ τησ ςύμβαςησ, αυτόσ υποχρεούται ςε ϊμεςη 

γνωςτοπούηςη τησ διακοπόσ αυτόσ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό, οφεύλει δε να διαςφαλύςει την 

ομαλό εκτϋλεςη του τμόματοσ/ των τμημϊτων τησ ςύμβαςησ εύτε από τον ύδιο, εύτε από νϋο 

υπεργολϊβο τον οπούο θα γνωςτοποιόςει ςτην αναθϋτουςα αρχό κατϊ την ωσ ϊνω 

διαδικαςύα.  

4.4.3. Η αναθϋτουςα αρχό επαληθεύει τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού για τουσ 

υπεργολϊβουσ, όπωσ αυτού περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικϊ 

μϋςα τησ παραγρϊφου 2.2.9.2 τησ παρούςασ, εφόςον το(α) τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ, το(α) 

οπούο(α) ο ανϊδοχοσ προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, 

υπερβαύνουν ςωρευτικϊ  το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό (30%) τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ. Επιπλϋον, προκειμϋνου να μην αθετούνται οι υποχρεώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 

18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύςει τουσ ωσ ϊνω λόγουσ και για τμόμα ό τμόματα 

τησ ςύμβαςησ που υπολεύπονται του ωσ ϊνω ποςοςτού.  

Όταν από την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού απαιτεύ ό 

δύναται να απαιτόςει την αντικατϊςταςό του, κατϊ τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 

και 6 του ϊρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4.4.διατηρεύται για λόγουσ αρύθμηςησ  

 

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

Η ςύμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα 

διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του 

ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηςησ τησ Επιτροπόσ τησ περ. β  τησ παρ. 

11 του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 

4.6.1. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να 

καταγγεύλει τη ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον: 

α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ 

καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τούτου, θα ϋπρεπε να ϋχει 

αποκλειςτεύ από τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, 

γ) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των 

υποχρεώςεων που υπϋχει από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει 

αναγνωριςτεύ με απόφαςη του Δικαςτηρύου τησ Ένωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει 

του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
5.1     Σρόποσ πληρωμόσ 
 
5.1.1. Οι πληρωμϋσ του αναδόχου θα γύνονται εντόσ τεςςϊρων (4) μηνών από την ϋκδοςη 
του αντύςτοιχου τιμολόγιου παροχόσ υπηρεςιών υπό την προώπόθεςη τησ ϋγκαιρησ και 
επαρκούσ ειςροόσ των δόςεων τησ τακτικόσ επιχορόγηςησ τησ Ο.Φ.Ε.. από τη Γενικό 
Γραμματεύα Αθλητιςμού / Τπουργεύο Πολιτιςμού & Αθλητιςμού, από το οπούο προϋρχονται 
οι επιχορηγόςεισ τησ Ο.Φ.Ε. Συχόν μϊλιςτα μεγαλύτερο ό μικρότερο του προώπολογιζομϋνου 
τελικό ύψοσ δαπϊνησ των υπό προςφορϊ υπηρεςιών, δεν δημιουργεύ κανϋνα πρόςθετο 
δικαύωμα ό απαύτηςη εκ μϋρουσ του αναδόχου.  
 
Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκόμιςη των νόμιμων 
παραςτατικών και δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ 
από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο και την πληρωμό.   
 
5.1.2. Toν Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, 
ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., την παροχό τησ 
υπηρεςύασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.   
α) Κρϊτηςη 0,07% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και 
κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ Τπϋρ τησ Ενιαύασ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων επιβϊλλεται (ϊρθρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχύει)  
 
β) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και και 
κρατόςεων τησ αρχικόσ καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ 
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  
 
Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον αναλογικό τϋλοσ χαρτοςόμου 3% 
και ςτην επ’ αυτού ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%.  
 
 
 
5.2      Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ   
 
5.2.1. Ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ  από τη ςύμβαςη και από κϊθε 

δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ύςτερα από 

γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου, εφόςον δεν φορτώςει, παραδώςει ό αντικαταςτόςει 

τα ςυμβατικϊ υλικϊ ό δεν επιςκευϊςει ό ςυντηρόςει αυτϊ μϋςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ό 

ςτον χρόνο παρϊταςησ που του δοθεύ, ςύμφωνα με όςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 206 του ν. 

4412/2016 και την παρούςα διακόρυξη, 

Δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεύ ό παραδοθεύ ό αντικαταςταθεύ με ευθύνη του φορϋα που εκτελεύ 

τη ςύμβαςη. 

β) ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ 
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τον οικονομικό φορϋα που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την ςύμβαςη, επιβϊλλονται, με 

απόφαςη του αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, το 

οπούο υποχρεωτικϊ καλεύ τον ανϊδοχο προσ παροχό εξηγόςεων, αθροιςτικϊ, οι παρακϊτω 

κυρώςεισ: 

α) ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεύ - παραδοθεύ ό αντικαταςταθεύ μετϊ τη λόξη του ςυμβατικού 

χρόνου και μϋχρι λόξησ του χρόνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε, ςύμφωνα με το ϊρθρο 

206 του Ν.4412/16, επιβϊλλεται πρόςτιμο 5% επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ ποςότητασ που 

παραδόθηκε εκπρόθεςμα. 

Σο παραπϊνω πρόςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ των εκπρόθεςμα 

παραδοθϋντων υλικών, χωρύσ ΥΠΑ. Εϊν τα υλικϊ που παραδόθηκαν εκπρόθεςμα επηρεϊζουν 

τη χρηςιμοπούηςη των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεςμα, το πρόςτιμο υπολογύζεται επύ 

τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ ςυνολικόσ ποςότητασ αυτών. 

Κατϊ τον υπολογιςμό του χρονικού διαςτόματοσ τησ καθυςτϋρηςησ για φόρτωςη- παρϊδοςη 

ό αντικατϊςταςη των υλικών, με απόφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου, ύςτερα από 

γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, δεν λαμβϊνεται υπόψη ο χρόνοσ που παρόλθε πϋραν 

του εύλογου, κατϊ τα διϊφορα ςτϊδια των διαδικαςιών, για το οπούο δεν ευθύνεται ο 

ανϊδοχοσ και παρατεύνεται, αντύςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςησ - παρϊδοςησ. 

Εφόςον ο ανϊδοχοσ ϋχει λϊβει προκαταβολό, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατϊ τα ανωτϋρω 

πρόςτιμο, καταλογύζεται ςε βϊροσ του και τόκοσ επύ του ποςού τησ προκαταβολόσ, που 

υπολογύζεται από την επόμενη τησ λόξησ του ςυμβατικού χρόνου, μϋχρι την προςκόμιςη του 

ςυμβατικού υλικού, με το ιςχύον κϊθε φορϊ ανώτατο όριο του ποςοςτού του τόκου 

υπερημερύασ. [η περύπτωςη αυτό ςυμπληρώνεται εφόςον προβλϋπεται η χορόγηςη 

προκαταβολόσ]. 

Η εύςπραξη του προςτύμου και των τόκων επύ τησ προκαταβολόσ γύνεται με παρακρϊτηςη 

από το ποςό πληρωμόσ του αναδόχου ό, ςε περύπτωςη ανεπϊρκειασ ό ϋλλειψησ αυτού, με 

ιςόποςη κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ αντύςτοιχα, εφόςον ο 

ανϊδοχοσ δεν καταθϋςει το απαιτούμενο ποςό. 

ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβϊλλονται 

αναλόγωσ ςε όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ. 

 
 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων 

Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει 

των όρων των ϊρθρων 5.2 (Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ), 6.1. (Φρόνοσ 

παρϊδοςησ υλικών), 6.4. (Απόρριψη ςυμβατικών υλικών – αντικατϊςταςη), καθώσ και κατ’ 

εφαρμογό των ςυμβατικών όρων να αςκόςει προςφυγό για λόγουσ νομιμότητασ και ουςύασ 

ενώπιον του φορϋα που εκτελεύ τη ςύμβαςη μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα (30) ημερών 

από την ημερομηνύα τησ κοινοπούηςησ ό τησ πλόρουσ γνώςησ τησ ςχετικόσ απόφαςησ. Η 

εμπρόθεςμη ϊςκηςη τησ προςφυγόσ αναςτϋλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρώςεισ. Επύ τησ 

προςφυγόσ αποφαςύζει το αρμοδύωσ αποφαινόμενο όργανο, ύςτερα από γνωμοδότηςη του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτώςεισ β΄ και δ΄ τησ παραγρϊφου 11 του ϊρθρου 221 του 
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ν.4412/2016 οργϊνου, εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την ϊςκηςό τησ, ϊλλωσ 

θεωρεύται ωσ ςιωπηρώσ απορριφθεύςα. Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ δεν χωρεύ η ϊςκηςη 

ϊλλησ οποιαςδόποτε φύςησ διοικητικόσ προςφυγόσ. Αν κατϊ τησ απόφαςησ που επιβϊλλει 

κυρώςεισ δεν αςκηθεύ εμπρόθεςμα η προςφυγό ό αν απορριφθεύ αυτό από το αποφαινόμενο 

αρμοδύωσ όργανο, η απόφαςη καθύςταται οριςτικό. Αν αςκηθεύ εμπρόθεςμα προςφυγό, 

αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ απόφαςησ μϋχρι αυτό να οριςτικοποιηθεύ. 

 

5.4 Δικαςτικό επύλυςη διαφορών 

Κϊθε διαφορϊ μεταξύ των ςυμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τισ ςυμβϊςεισ που 

ςυνϊπτονται ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ διακόρυξησ , επιλύεται με την ϊςκηςη προςφυγόσ ό 

αγωγόσ ςτο Διοικητικό Εφετεύο τησ Περιφϋρειασ, ςτην οπούα εκτελεύται εκϊςτη ςύμβαςη, 

κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ παρ. 1 ϋωσ και 6 του ϊρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν 

από την ϊςκηςη τησ προςφυγόσ ςτο Διοικητικό Εφετεύο προηγεύται υποχρεωτικϊ η τόρηςη 

τησ προβλεπόμενησ ςτο ϊρθρο 205 ενδικοφανούσ διαδικαςύασ, διαφορετικϊ η προςφυγό 

απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ   
 
 
6.1  Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ   
 
6.1.1. Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ 
από την Επιτροπό Προμηθειών τησ  Ο.Φ.Ε. η οπούα και θα ειςηγεύται  ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητόματα που αφορούν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη όλων 
των όρων τησ ςύμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του αναδόχου, ςτη λόψη 
των επιβεβλημϋνων μϋτρων λόγω μη τόρηςησ των ωσ ϊνω όρων και ιδύωσ για ζητόματα που 
αφορούν ςε τροποπούηςη του αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, υπό 
τουσ όρουσ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016.   
 
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο 
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται 
να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 

6.2  Παραλαβό  υλικών - Φρόνοσ και τρόποσ παραλαβόσ υλικών 

6.2.1. H παραλαβό των υλικών γύνεται από επιτροπϋσ, πρωτοβϊθμιεσ ό και δευτεροβϊθμιεσ, 

που ςυγκροτούνται ςύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του ϊρθρου 221 του Ν.4412/16  ςύμφωνα 

με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 208 του ωσ ϊνω νόμου. Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των 

υλικών διενεργεύται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ϋλεγχοσ και εφόςον το επιθυμεύ μπορεύ να 

παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ.  

Σο κόςτοσ τησ διενϋργειασ των ελϋγχων βαρύνει τον ανϊδοχο. 

Η επιτροπό παραλαβόσ, μετϊ τουσ προβλεπόμενουσ ελϋγχουσ ςυντϊςςει πρωτόκολλα 

(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβόσ του υλικού με παρατηρόςεισ –απόρριψησ  των 

υλικών) ςύμφωνα με την παρ.3 του ϊρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Σα πρωτόκολλα που ςυντϊςςονται από τισ επιτροπϋσ (πρωτοβϊθμιεσ – δευτεροβϊθμιεσ) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικϊ και ςτουσ αναδόχουσ. 

Τλικϊ που απορρύφθηκαν ό κρύθηκαν παραληπτϋα με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ τιμόσ, με 

βϊςη τουσ ελϋγχουσ που πραγματοπούηςε η πρωτοβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ, μπορούν να 

παραπϋμπονται για επανεξϋταςη ςε δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ ύςτερα από αύτημα 

του αναδόχου ό αυτεπϊγγελτα ςύμφωνα με την παρ. 5 του ϊρθρου 208 του ν.4412/16. Σα 

ϋξοδα βαρύνουν ςε κϊθε περύπτωςη τον ανϊδοχο. 

Επύςησ, εϊν ο τελευταύοσ διαφωνεύ με τα αποτελϋςματα των εργαςτηριακών εξετϊςεων που  

διενεργόθηκαν από πρωτοβϊθμιεσ ό δευτεροβϊθμιεσ επιτροπϋσ παραλαβόσ μπορεύ να  
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ζητόςει εγγρϊφωσ εξϋταςη κατ΄ εφεςη των οικεύων αντιδειγμϊτων, μϋςα ςε ανατρεπτικό 

προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών από την γνωςτοπούηςη ςε αυτόν των αποτελεςμϊτων τησ 

αρχικόσ εξϋταςησ,  με τον τρόπο  που περιγρϊφεται ςτην παρ. 8 του ϊρθρου 208 του 

Ν.4412/16. 

Σο αποτϋλεςμα  τησ κατ΄ ϋφεςη εξϋταςησ εύναι υποχρεωτικό και τελεςύδικο και για τα δύο 

μϋρη. 

Ο ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να ζητόςει παραπομπό ςε δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ μετϊ 

τα αποτελϋςματα τησ κατ΄ ϋφεςη εξϋταςησ. 

6.2.2. Η παραλαβό των υλικών και η ϋκδοςη των ςχετικών πρωτοκόλλων παραλαβόσ 

πραγματοποιεύται μϋςα ςτουσ κατωτϋρω καθοριζόμενουσ χρόνουσ: .... 

Αν η παραλαβό των υλικών και η ςύνταξη του ςχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεύ 

από την επιτροπό παραλαβόσ μϋςα ςτον οριζόμενο από τη ςύμβαςη χρόνο, θεωρεύται ότι η 

παραλαβό ςυντελϋςθηκε αυτοδύκαια, με κϊθε επιφύλαξη των δικαιωμϊτων του Δημοςύου και 

εκδύδεται προσ τούτο ςχετικό απόφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, με βϊςη 

μόνο το θεωρημϋνο από την υπηρεςύα που παραλαμβϊνει τα υλικϊ αποδεικτικό προςκόμιςησ 

τούτων, ςύμφωνα δε με την απόφαςη αυτό η αποθόκη του φορϋα εκδύδει δελτύο ειςαγωγόσ 

του υλικού και εγγραφόσ του ςτα βιβλύα τησ, προκειμϋνου να πραγματοποιηθεύ η πληρωμό 

του αναδόχου. 

Ανεξϊρτητα από την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την ςύμβαςη ϋλεγχοι από επιτροπό 

που ςυγκροτεύται με απόφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν 

μπορεύ να ςυμμετϋχουν ο πρόεδροσ και τα μϋλη τησ επιτροπόσ που δεν πραγματοπούηςε την 

παραλαβό ςτον προβλεπόμενο από την ςύμβαςη χρόνο. Η παραπϊνω επιτροπό παραλαβόσ 

προβαύνει ςε όλεσ τισ διαδικαςύεσ παραλαβόσ που προβλϋπονται από την ωσ ϊνω παρϊγραφο 

1 και το ϊρθρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντϊςςει τα ςχετικϊ πρωτόκολλα. Οι εγγυητικϋσ 

επιςτολϋσ προκαταβολόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφονται πριν από την ολοκλόρωςη 

όλων των προβλεπομϋνων από τη ςύμβαςη ελϋγχων και τη ςύνταξη των ςχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3 διατηρεύται για λόγουσ αρύθμηςησ 

 

6.4  Απόρριψη ςυμβατικών υλικών – Αντικατϊςταςη 

 

6.4.1. ε περύπτωςη οριςτικόσ απόρριψησ ολόκληρησ ό μϋρουσ τησ ςυμβατικόσ ποςότητασ 

των υλικών, με απόφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου ύςτερα από γνωμοδότηςη του 

αρμόδιου οργϊνου, μπορεύ να εγκρύνεται αντικατϊςταςό τησ με ϊλλη, που να εύναι ςύμφωνη 

με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται από την απόφαςη αυτό. 

6.4.2. Αν η αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη του ςυμβατικού χρόνου, η προθεςμύα που 

ορύζεται για την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλύτερη του 1/2 του ςυνολικού 

ςυμβατικού χρόνου, ο δε ανϊδοχοσ θεωρεύται ωσ εκπρόθεςμοσ και υπόκειται ςε κυρώςεισ 

λόγω εκπρόθεςμησ παρϊδοςησ. 

 

Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τα υλικϊ που απορρύφθηκαν μϋςα ςτην προθεςμύα που 
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του τϊχθηκε και εφόςον ϋχει λόξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και υπόκειται 

ςτισ προβλεπόμενεσ κυρώςεισ. 

6.4.3. Η επιςτροφό των υλικών που απορρύφθηκαν γύνεται ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτισ παρ. 2 και 3  του ϊρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δεύγματα – Δειγματοληψύα – Εργαςτηριακϋσ εξετϊςεισ 

 

6.6 Εγγυημϋνη λειτουργύα προμόθειασ 

Κατϊ την περύοδο τησ εγγυημϋνησ λειτουργύασ, ο ανϊδοχοσ ευθύνεται για την καλό 

λειτουργύα του αντικειμϋνου τησ προμόθειασ Επύςησ, οφεύλει κατϊ το χρόνο τησ εγγυημϋνησ 

λειτουργύασ να προβαύνει ςτην προβλεπόμενη ςυντόρηςη και να αποκαταςτόςει 

οποιαδόποτε βλϊβη με τρόπο και ςε χρόνο που περιγρϊφεται ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 

και ςτα λοιπϊ τεύχη τησ ςύμβαςησ. 

Για την παρακολούθηςη τησ εκπλόρωςησ των ςυμβατικών υποχρεώςεων του αναδόχου η 

επιτροπό παρακολούθηςησ και παραλαβόσ ό η ειδικό επιτροπό που ορύζεται για τον ςκοπό 

αυτόν από την αναθϋτουςα αρχό προβαύνει ςτον απαιτούμενο ϋλεγχο τησ ςυμμόρφωςησ του 

αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτην ςύμβαςη για την εγγυημϋνη λειτουργύα καθ’ όλον τον 

χρόνο ιςχύοσ τησ τηρώντασ ςχετικϊ πρακτικϊ. ε περύπτωςη μη ςυμμόρφωςησ του 

αναδόχου προσ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ, επιτροπό ειςηγεύται ςτο αποφαινόμενο 

όργανο τησ ςύμβαςησ την ϋκπτωςη του αναδόχου. 

Μϋςα ςε ϋνα (1) μόνα από την λόξη του προβλεπόμενου χρόνου τησ εγγυημϋνησ λειτουργύασ 

η ωσ ϊνω επιτροπό ςυντϊςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβόσ τησ εγγυημϋνησ λειτουργύασ, 

ςτο οπούο αποφαύνεται για την ςυμμόρφωςη του αναδόχου ςτισ απαιτόςεισ τησ ςύμβαςησ. 

ε περύπτωςη μη ςυμμόρφωςησ, ολικόσ ό μερικόσ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο 

μπορεύ να προτεύνει την ολικό ό μερικό κατϊπτωςη τησ εγγυόςεωσ καλόσ λειτουργύασ που 

προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 4.1.2 τησ παρούςασ. Σο πρωτόκολλο εγκρύνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο. 

 

6.7 Αναπροςαρμογό τιμόσ 

Δεν προβλϋπεται αναπροςαρμογό τιμόσ εκτόσ εϊν αυτό οφεύλεται ςε γεγονότα για τα οπούα 

αποδεδειγμϋνα δεν ευθύνεται η ανϊδοχοσ εταιρεύα(τϋτοια γεγονότα ενδεικτικϊ και όχι 

περιοριςτικϊ μπορεύ να εύναι π.χ.  η απρόβλεπτη αυξομεύωςη τιμών εκ μϋρουσ των 

αεροπορικών εταιρειών)και μϋχρι του ποςοςτού κατ΄ ανώτερο όριο 10% επύ τησ 

προςφερθεύςησ τιμόσ. 

6.8  Καταγγελύα τησ ςύμβαςησ- Τποκατϊςταςη αναδόχου- 
6.8.1 την περύπτωςη που, κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ καταδικαςτεύ 

αμετϊκλητα για ϋνα από τα αδικόματα που αναφϋρονται ςτην παρ.2.2.3.1  τησ παρούςασ, η 

αναθϋτουςα αρχό δύναται να καταγγεύλει μονομερώσ τη ςύμβαςη και να αναζητόςει τυχόν 

αξιώςεισ αποζημύωςησ, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ΑΚ, περύ αμφοτεροβαρών 

ςυμβϊςεων.  

 

6.8.2 Εϊν ο ανϊδοχοσ πτωχεύςει ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ 

ό τεθεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό υπαχθεύ ςε 

διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ 
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ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη, προκύπτουςα από παρόμοια 

διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου, η αναθϋτουςα αρχό δύναται, ομούωσ, 

να καταγγεύλει μονομερώσ τη ςύμβαςη και να αναζητόςει τυχόν αξιώςεισ αποζημύωςησ, 

ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του ΑΚ.  

 

6.8.3 ε αμφότερεσ τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό 

δύναται να προςκαλϋςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατϊ ςειρϊ, μειοδότη/εσ τησ διαδικαςύασ 

ανϊθεςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ ςύμβαςησ και να του/τουσ προτεύνει να αναλϊβει/ουν την 

παροχό των υπηρεςιών του εκπτώτου αναδόχου, με τουσ ύδιουσ όρουσ και προώποθϋςεισ και 

βϊςει τησ προςφορϊσ που εύχε υποβϊλει ο ϋκπτωτοσ (ρητό ρότρα υποκατϊςταςησ). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 
– Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικού και Οικονομικού Αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ  
 
ΜΕΡΟ Α -      ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
 
 
Α) ΤΜΒΑΣΙΚΕ ΖΗΣΟΤΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ  
 
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
 

Εύναι η παροχό υπηρεςιών, διαμονόσ- διατροφόσ : 373 ατόμων,  Εθνικών ομϊδων  Εφόβων , 

Διαιτητών – Παρατηρητών  και επιςόμων  ,    για τουσ Μεςογειακούσ Αγώνεσ  ςτην Αθόνα  

16-23/2/2020. 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ – ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Αντικεύμενο του ϋργου εύναι η επιλογό του κατϊλληλου Αναδόχου, για την παροχό υπηρεςιών 
πλόρουσ  διαμονόσ  - διατροφόσ. 
 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ  - ΑΠΑΙΣΗΗ 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟΤ 

3-5  ΑΣΕΡΙΑ 

Πρϋπει να καλύπτει επύπεδο διαμονόσ και υπηρεςύεσ  

καθαριότητασ, εξυπηρϋτηςησ, ρεςεψιόν, αντύςτοιχεσ με την 

κατηγορύα 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ  ΣΗ  ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟ ΔΨΜΑΣΙΨΝ 

Σα  δωμϊτια πρϋπει  να εύναι: 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ    - ΔΙΚΛΙΝΑ-ΣΡΙΚΛΙΝΑ  Ψσ  ΕΞΗ: 

Για  14 εθνικϋσ ομϊδεσ (322 ϊτομα) 

Ανϊ  εθνικό ομϊδα 

9 δύκλινα 16-23/2/2020 

2 μονόκλινα 16-23/2/2020 

1 τρύκλινο 16-23/2/2020 

Για  ςτελζχθ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΙΑΣ   &  ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

30 μονόκλινα   16-23/2/2020 

1    Σουίτα    για  τον Ρρόεδρο  
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τθσ  Διεκνοφσ  Ομοςπονδίασ   16-23/2/2020 

Για      διαιτθτζσ- παρατθρθτζσ     

10  δίκλινα 16-23/2/2020 

Ανϊλογα τισ ανϊγκεσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

Λόγω τησ ιδιαιτερότητασ και των απρόβλεπτων ςυνθηκών, όπωσ  

μη ςυμμετοχό κϊποιων αθλητών λόγω τραυματιςμών, η ΟΦΕ 

διατηρεύ το δικαύωμα να ενημερώςει τον ανϊδοχο για τον ακριβό 

αριθμό των ατόμων των αποςτολών, ϋωσ και 3 μϋρεσ πριν την 

ϊφιξη, με δικαύωμα απόκλιςησ  μϋχρι ποςοςτού 10%, εύτε με 

μεύωςη ό αύξηςη των ημερών διαμονόσ , εύτε με μεύωςη ό αύξηςη  

των ατόμων, εύτε με τον ςυνδυαςμό και των δύο. Σο  δικαύωμα 

αυτό ενεργοποιεύται από την  αναθϋτουςα αρχό με ϋγγραφη 

ειδοπούηςη προσ τον ανϊδοχο. 

ΕΦTRΑ  ΦΡΕΨΕΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟΔΕΚΣΕ 

 

 

 

ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΨΡΕ ΓΕΤΜΑΣΨΝ 

Η προςφορϊ πρϋπει να περιλαμβϊνει πλόρη διατροφό ,εντόσ του 

ξενοδοχεύου , για το ςύνολο των φιλοξενουμϋνων, αποτελούμενη 

από 4 γεύματα : πρωώνό –μεςημεριανό – απογευματινό (ςνακ) 

πριν τουσ αγώνεσ   - βραδινό. Σα  ωσ ϊνω γεύματα θα 

προςφερθούν ςε μπουφϋ και οπωςδόποτε  το γεύμα και το δεύπνο 

θα περιλαμβϊνει αθλητικό μενού μετϊ από ςυνεννόηςη με το  

ιατρικό team τησ  ΟΦΕ  και μεταλλικό  νερό ανϊ  γεύμα, όταν 

πρόκειται  για  αθλητϋσ. 

INTERNET 24ΨΡΗ Αςύρματη ςύνδεςη ςε όλουσ τουσ χώρουσ 

 

 

 

 

 

ΑΙΘΟΤΕ - ΠΑΡΚΙΝΓΚ 

την   τιμό  προςφορϊσ  επύςησ  ςυμπεριλαμβϊνονται : 

1 Αύθουςα για ςυνεδριϊςεισ τησ εκτελεςτικόσ επιτροπόσ τησ 

Μεςογειακόσ Ομοςπονδύασ με ςύςτημα μετϊφραςησ –

μεταφραςτϋσ ςε τουλϊχιςτον 2 ξϋνεσ γλώςςεσ (αγγλικϊ και 

γαλλικϊ ) με απαραύτητο οπτικοακουςτικό υλικού 

1 Αύθουςα (meetingroom) με απαραύτητο οπτικοακουςτικό υλικό 

για ςυναντόςεισ ομϊδων 

Parking  για  6 θϋςεισ τουλϊχιςτον 

Αύθουςα  φυςιοθεραπεύασ αθλητών 

Επιπλϋον   2 αυτοκύνητα για μεταφορϋσ  διαιτητών – 

παρατηρητών   και    

1 αυτοκύνητο για μεταφορϊ του Προϋδρου τησ Διεθνούσ 

Ομοςπονδύασ Dr. HASSANMUSTAFA 

ΤΝΟΛΟ  ΑΣΟΜΨΝ 373  ΑΣΟΜΑ  Ε  ΣΡΙΚΛΙΝΑ - ΔΙΚΛΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ  16-

23/2/2020 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  - ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

 

ΔΙΑΜΟΝΕ   (CPV : 55100000-1) 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ  - ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ - 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟΤ 

3-5  ΑΣΕΡΙΑ 

Πρϋπει να καλύπτει επύπεδο διαμονόσ και υπηρεςύεσ  

καθαριότητασ, εξυπηρϋτηςησ, ρεςεψιόν, αντύςτοιχεσ 

με την κατηγορύα 

 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ  ΣΗ  ΑΘΗΝΑ  

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟ ΔΨΜΑΣΙΨΝ 

Σα  δωμϊτια πρϋπει  να εύναι: 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ    - ΔΙΚΛΙΝΑ-ΣΡΙΚΛΙΝΑ  Ψσ  ΕΞΗ: 

Για  14 εθνικϋσ ομϊδεσ (322 ϊτομα) 

Ανϊ  εθνικό ομϊδα 

9 δύκλινα 16-23/2/2020 

2 μονόκλινα 16-23/2/2020 

1 τρύκλινο 16-23/2/2020 

Για  ςτελζχθ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΙΑΣ   &  

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

30 μονόκλινα   16-23/2/2020 

1    Σουίτα    για  τον Ρρόεδρο  

τθσ  Διεκνοφσ  Ομοςπονδίασ   16-23/2/2020 

Για      διαιτθτζσ- παρατθρθτζσ     

10  δίκλινα 16-23/2/2020 

Ανϊλογα τισ ανϊγκεσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

Λόγω τησ ιδιαιτερότητασ και των απρόβλεπτων 

ςυνθηκών, όπωσ  μη ςυμμετοχό κϊποιων αθλητών 

λόγω τραυματιςμών, η ΟΦΕ διατηρεύ το δικαύωμα να 

ενημερώςει τον ανϊδοχο για τον ακριβό αριθμό των 

ατόμων των αποςτολών, ϋωσ και 3 μϋρεσ πριν την 

ϊφιξη, με δικαύωμα απόκλιςησ  μϋχρι ποςοςτού 10%, 

εύτε με μεύωςη ό αύξηςη των ημερών διαμονόσ , εύτε 

με μεύωςη ό αύξηςη  των ατόμων, εύτε με τον 

ςυνδυαςμό και των δύο. Σο  δικαύωμα αυτό 
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ενεργοποιεύται από την  αναθϋτουςα αρχό με 

ϋγγραφη ειδοπούηςη προσ τον ανϊδοχο. 

ΕΦTRΑ  ΦΡΕΨΕΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟΔΕΚΣΕ 

 

 

 

ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΨΡΕ ΓΕΤΜΑΣΨΝ 

Η προςφορϊ πρϋπει να περιλαμβϊνει πλόρη 

διατροφό ,εντόσ του ξενοδοχεύου , για το ςύνολο των 

φιλοξενουμϋνων, αποτελούμενη από 4 γεύματα : 

πρωώνό –μεςημεριανό – απογευματινό (ςνακ) πριν 

τουσ αγώνεσ   - βραδινό. Σα  ωσ ϊνω γεύματα θα 

προςφερθούν ςε μπουφϋ και οπωςδόποτε  το γεύμα 

και το δεύπνο θα περιλαμβϊνει αθλητικό μενού μετϊ 

από ςυνεννόηςη με το  ιατρικό team τησ  ΟΦΕ  και 

μεταλλικό  νερό ανϊ  γεύμα, όταν πρόκειται  για  

αθλητϋσ. 

 

INTERNET 24ΨΡΗ Αςύρματη ςύνδεςη ςε όλουσ τουσ χώρουσ  

 

 

 

 

 

ΑΙΘΟΤΕ - ΠΑΡΚΙΝΓΚ 

την   τιμό  προςφορϊσ  επύςησ  

ςυμπεριλαμβϊνονται : 

1 Αύθουςα για ςυνεδριϊςεισ τησ εκτελεςτικόσ 

επιτροπόσ τησ Μεςογειακόσ Ομοςπονδύασ με 

ςύςτημα μετϊφραςησ –μεταφραςτϋσ ςε 

τουλϊχιςτον 2 ξϋνεσ γλώςςεσ (αγγλικϊ και γαλλικϊ ) 

με απαραύτητο οπτικοακουςτικό υλικού 

1 Αύθουςα (meetingroom) με απαραύτητο 

οπτικοακουςτικό υλικό για ςυναντόςεισ ομϊδων 

Parking  για  6 θϋςεισ τουλϊχιςτον 

Αύθουςα  φυςιοθεραπεύασ αθλητών 

Επιπλϋον   2 αυτοκύνητα για μεταφορϋσ  

διαιτητών – παρατηρητών   και    

1 αυτοκύνητο για μεταφορϊ του Προϋδρου τησ 

Διεθνούσ Ομοςπονδύασ Dr. HASSANMUSTAFA 

 

ΤΝΟΛΟ  ΑΣΟΜΨΝ 373  ΑΣΟΜΑ  Ε  ΣΡΙΚΛΙΝΑ - ΔΙΚΛΙΝΑ ΚΑΙ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ  16-23/2/2020 

 

  Ο   προςφϋρων 
 
 
  (Τπογραφό –ςφραγύδα τησ επιχεύρηςησ ) 
 
  (ονοματεπώνυμο-ιδιότητα ςτην επιχεύρηςη) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ–Σ.Ε.Τ.Δ. 
 
Ιςτοςελύδα  ΕΑΑΔΗΤ (www.eaadhsy.gr)  & (www.hsppa.gr)  . 
(ΦΕΔΙΟ ΣΕΤΔ  ςελ.58 του παρόντοσ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 
 
 

ΕΝΣΤΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ  ΑΝΟΙΚΣΟ 
ΔΗΜΟΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΔΟΦΟΤ: 

 
 
 

Οι διαγωνιζόμενοι οφεύλουν να ςυμπληρώςουν τον παρακϊτω Πύνακα Οικονομικόσ 
Προςφορϊσ αναφϋροντασ  την τιμό τησ χρϋωςησ του υποψηφύου ανϊ κατηγορύα, την 

ςυνολικό προςφερόμενη τιμό ανϊ τμόμα  και τϋλοσ το ςυνολικό ποςό χρϋωςησ για όλα τα 
τμόματα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 
ΤΠΟΓΡΑΥΗ 
 
ΥΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΔΨΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
ΜΕ  ΥΠΑ  Ε  ΕΤΡΨ 

  ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ 
Ε  ΕΤΡΨ 

ΜΕ ΥΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ) 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ Ε 
ΕΤΡΨ 

ΜΕ  ΥΠΑ  (ΟΛΟΓΡΑΥΨ) 

 

 ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΣΡΟΥΗ   14   ΕΘΝΙΚΨΝ   ΟΜΑΔΨΝ  ΕΥΗΒΨΝ (322 ΑΣΟΜΑ)     & 

ΔΙΑΙΣΗΣΨΝ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΨΝ   &      ΕΠΙΗΜΨΝ       (51 ΑΣΟΜΑ)    

ΓΙΑ  ΜΕΟΓΕΙΑΚΟΤ   ΑΓΨΝΕ  , ΣΗΝ    ΠΟΛΗ ΣΗ  ΑΘΗΝΑ    16-23/2/2020   (CPV : 55100000-1)  

 

 
 
ΠΛΗΡΗ  ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΣΡΟΥΗ   
373 ΑΣΟΜΨΝ  ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ 
ΑΘΗΝΑ  

 
 
16-23/2/2020 

ΣΡΙΚΛΙΝΑ 
 
ΔΙΚΛΙΝΑ       
 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ   
 
1 ΟΤΙΣΑ 

110,00€/ΗΜΕΡΑ 
 
90,00€/ΗΜΕΡΑ 
 
80,00€/ΗΜΕΡΑ 
 
150,00€/ΗΜΕΡΑ 

  
 

  

       

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ   
ΤΝΟΛΙΚΗ  ΣΙΜΗ   :  

129.990,00€ ςυμπ/νου  
ΥΠΑ , ΚΑΙ  ΜΕ    
ΔΙΚΑΙΨΜΑ  ΠΡΟΑΙΡΕΗ  
ΠΟΟΤ  : 50.000,00€ 
 

     ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ: 

 



50  

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 
 
 

– Yποδεύγματα Εγγυητικών Επιςτολών 
 
 
 
1.ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 
Εκδότησ (Πλόρησ επωνυμύα Πιςτωτικού Ιδρύματοσ)………………………………………………….. 
Κατϊςτημα: ( Διεύθυνςη καταςτόματοσ,  οδόσ,   αριθμόσ, ΣΚ , φαξ , τηλϋφωνο   επικοινωνύασ 
):………………………………………………………………… 
Ημερομηνύα   ϋδκοςησ………………………………….. 
 
Προσ: ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ  ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ  ΕΛΛΑΔΟ 
Γ’ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 56- ΑΘΗΝΑ  - 10433 
 
Εγγύηςό  μασ υπ’ αριθμ. ……………… ποςού  ……………………..(……………..) ευρώ, (το ποςό πρϋπει 
να αντιςτοιχεύ τουλϊχιςτον ςτο 2% τησ εκτιμώμενησ /προυπολογιζόμενησ αξύασ του ςυνόλου 
των τμημϊτων  για τα οπούα  υποβϊλλεται προςφορϊ , ϊνευ δικαιωμϊτων προαιρϋςεωσ). 
Έχουμε την τιμό να ςασ γνωρύζουμε ότι εγγυόμαςτε με την παρούςα επιςτολό ανϋκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ  μϋχρι του 
ποςού  των ευρώ………………………………(…………….) υπϋρ του  
i) (ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου): (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)…………………………….,  
ΑΥΜ:……………………….(διεύθυνςη)…………………………………………., ό 
ii)  ( ςε πρύπτωςη νομικού προςώπου ): (πλόρη επωνυμύα ) ………………………………………….., 
ΑΥΜ :…………………………………. (διεύθυνςη)………………………………… ό 
iii) (ςε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ): των φυςικών/νομικών προςώπων 
(ςυμπληρώνεται για όλα τα μϋλη) 
α)  (πλόρη   επωνυμύα)……………………………………….          ΑΥΜ :………………………………… 
(διεύθυνςη ) ………………………………………… 
β) (πλόρη   επωνυμύα)……………………………………….          ΑΥΜ :………………………………… 
(διεύθυνςη ) ………………………………………… 
γ)(πλόρη   επωνυμύα)……………………………………….          ΑΥΜ :………………………………… 
(διεύθυνςη ) ………………………………………… 
Ατομικϊ και για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τουσ, εκτ ησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ ό κοινομπραξύασ,    για την ςυμμετοχό 
του/τησ/τουσ  ςύμφωνα με την (αριθμό /ημερομηνύα)………………………..Διακόρυξη για : 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
Η παρούςα εγγύηςη καλύπτει μόνο τισ από τη ςυμμετοχό ςτην ανωτϋρω απορρϋουςεσ 
υποχρεώςεισ του /τησ (υπϋρ ου η εγγύηςησ) καθ’όλο τον χρόνο ιςχύοσ τησ. 
Σο παραπϊνω ποςό τηρεύται ςτην διϊθεςό  ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ 
καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη,  αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο 
ό μη τησ απαύτηςησ ςασ μϋςα  ςε πϋντε (5)  ημϋρεσ από την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. 
Η παρούςα  ιςχύει μϋχρι και την ………………………………….(ςημεύωςη προσ την Σρϊπεζα:   ο 
χρόνοσ ιςχύοσ πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ τουλϊχιςτον κατϊ τριϊντα (30) ημϋρεσ του 
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χρόνου ιςχύοσ τησ Προςφορϊσ) ό μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε 
ϋγγραφη δόλωςό  ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζϊ μασ απαλλαγμϋνη από 
κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη εγγυοδοςύασ μασ. 
 
 
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται  ςτο εκϊςτοτε 
ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατεύνουμε την ιςχύ τησ εγγύηςησ  ύςτερα από ϋγγραφη δόλωςό ςασ, 
ςτην οπούα επιςυνϊπτεται η ςυναύνεςη του υπϋρ ου για την παρϊταςη τησ προςφορϊσ , με 
την προώπόθεςη  ότι το ςχετικό αύτημϊ ςασ θα μασ υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα 
λόξησ τησ. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποςό  των εγγυητικών επιςτολών που ϋχουν δοθεύ , 
ςυνυπολογύζοντασ και το ποςό τησ παρούςασ, δεν υπερβαύνει το ότι των εγγυόςεων που 
ϋχουμε  το δικαύωμα να εκδύδουμε. 
 
 
       (Εξουςιοδοτημϋνη  υπογραφό) 
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2.Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ Καλόσ Εκτϋλεςησ  
 
Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ ύμβαςησ  
 
ΕΚΔΟΣΗ........................................................ Ημερομηνύα ϋκδοςησ...........................  
 
Προσ: ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ (ΟΦΕ) 
 
Εγγυητικό επιςτολό μασ υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  
Ημερομηνύα λόξησ ιςχύοσ τησ Εγγυητικόσ Επιςτολόσ…………………….  
Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ 
τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ   
{ε περύπτωςη μεμονωμϋνου φορϋα :του/ησ  …………… Οδόσ …………. Αριθμόσ ……. Σ.Κ. ……}   
{ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των φορϋων  
α) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. …………..  
β) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Σ.Κ. …………..   
μελών τησ Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε ϋνα από αυτϊ και ωσ αλληλϋγγυα και 
εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ό 
Κοινοπραξύασ},   
και μϋχρι του ποςού των ευρώ........................., για την καλό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ 
………..….(ςυμπληρώνετε το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ),που αφορϊ ςτο διαγωνιςμό τησ 
(ςυμπληρώνετε την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού)…………. με αντικεύμενο 
(ςυμπληρώνετε τον τύτλο τησ παροχόσ υπηρεςύασ )…….………..…… ςυνολικόσ αξύασ 
(ςυμπληρώνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τύμημα) ………........, ςύμφωνα με τη με αριθμό................... 
προκόρυξό ςασ.  
Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, και υποχρεούμαςτε να ςασ το 
καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να 
ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη 
ειδοπούηςό ςασ.  
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςόν τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςε πϊγιο 
τϋλοσ χαρτοςόμου.  
Τποχρεούμαςτε να προβούμε ςτην παρϊταςη τησ ιςχύοσ τησ εγγύηςησ ύςτερα από ϋγγραφο 
ςασ, που θα υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ εγγύηςησ.  
Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ …………………………………….  
 
(Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ   VI 

 
 
ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ  
 
 

την Αθόνα ςόμερα ……………………. μεταξύ των παρακϊτω ςυμβαλλομϋνων μερών: 

 

Αφενόσ του Νομικού Προςώπου Ιδιωτικού Δικαύου, που εδρεύει ςτην Αθόνα, οδόσ 3ησ  

επτεμβρύου 56, με την επωνυμύα «ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ (ΟΦΕ)» και 

νόμιμα εκπροςωπεύται από τον Πρόεδρο …..και τον Γενικό Γραμματϋα …… που θα αποκαλεύται 

ςτο εξόσ για λόγουσ ςυντομύασ ΟΦΕ, «ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ» , και  

Αφετϋρου τησ ………………. εταιρεύασ με την επωνυμύα …………………………………… που εδρεύει ςτο 

……………………………………………………….. και εκπροςωπεύται νόμιμα από …………………………………… 

δυνϊμει του υπ’ αριθμ. 

………………………………………………………………………………………………………………………., ο οπούοσ 

ενεργεύ εν προκειμϋνω επ’ ονόματι, κατ’ εντολό και για λογαριαςμό τησ εν λόγω εταιρεύασ που 

θα αποκαλεύται ςτο εξόσ για λόγουσ ςυντομύασ «ΑΝΑΔΟΦΟ»,  

,ςυμφωνόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα κϊτωθι : 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Η ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΕΙΡΟΥΑΙΡΙΕΨ ΕΛΛΑΔΟ (ΟΦΕ), ςτο πλαύςιο των ςκοπών τησ, όπωσ αυτού 
προβλϋπονται από το Καταςτατικό τησ, καθώσ και τησ υλοπούηςησ των ςκοπών αυτών, 
προςκϊλεςε ςε Δημόςιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό   διαγωνιςμό με την 2/1/2020, απόφαςό του 
Διοικητικού τησ υμβουλύου, την οπούα ςυνόδευε αναλυτικό διακόρυξη για την επιλογό – με 
κριτόριο την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ  βϊςει τιμόσ – αναδόχου 
για την παροχό υπηρεςιών πλόρουσ διαμονόσ - διατροφόσ. 

Σο αποτϋλεςμα του Διαγωνιςμού κατακυρώθηκε και εγκρύθηκε, με την υπ’ αριθ. 

……………………………………….. απόφαςη του Διοικητικού τησ υμβουλύου, υπϋρ τησ εταιρεύασ με 

την επωνυμύα ……………………………………… ςύμφωνα με τουσ αναλυτικούσ όρουσ τησ διακόρυξησ 

και με βϊςη την προςφορϊ που κατϋθεςε η εταιρεύα αυτό. 

Η εταιρεύα, δηλώνει ότι ϋλαβε πλόρη γνώςη όλων των προαναφερομϋνων διοικητικών 

εγγρϊφων και διαδικαςιών, ωσ και των όρων οι οπούοι περιλαμβϊνονται ςε αυτϊ, αποδεχόμενη 

ανεπιφύλακτα αυτούσ. 

 

ε εκτϋλεςη των ανωτϋρω, ςυνϊπτεται η παρούςα ςύμβαςη: 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
 

Αντικεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι η παροχό υπηρεςιών  πλόρουσ διαμονόσ – διατροφόσ 

όπωσ αναφϋρονται ςτουσ όρουσ και παραρτόματα τησ αναλυτικόσ προκόρυξησ. 

Διευκρινύζεται ότι προςαρτώνται ςτην παρούςα και αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ η 

κατατεθεύςα προςφορϊ του αναδόχου,  ωσ και όλοι οι όροι τησ  υπ’ αρ.:  ……….,  αναλυτικόσ 

διακόρυξησ τησ ΟΦΕ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται το χρονικό διϊςτημα από την ημερομηνύα ςύναψησ τησ 

ςχετικόσ ςύμβαςησ ϋωσ και μϋχρι εξαντλόςεωσ του οικονομικού αντικειμϋνου. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο ανϊδοχοσ κατϋθεςε ςτην ΟΦΕ για εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ των όρων τησ παρούςασ 
ςύμβαςησ την υπ’ αρ. ………………..εγγυητικό επιςτολό τησ ΣΡΑΠΕΖΑ ………………,  ποςού € 
…………………………… (………….), το ύψοσ τησ οπούασ αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 5% τησ ςυνολικόσ 
ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ τον  ΥΠΑ. 
Η ανωτϋρω εγγυητικό επιςτολό θα παραμεύνει κατατεθειμϋνη ςτην ΟΦΕ μϋχρι την ολοκλόρωςη 

του ϋργου και ςύμφωνα με τον χρόνο που ορύζεται ςτην ςύμβαςη και θα επιςτραφεύ ςτην 

ανϊδοχο μετϊ το πϋρασ των ςυμβατικών του υποχρεώςεων. 

ε περύπτωςη καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ από ςτην ΟΦΕ ςε βϊροσ του αναδόχου, η ΟΦΕ 

δικαιούται να προβεύ ςε κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ, λόγω ποινικόσ ρότρασ, υπϋρ τησ και ςε βϊροσ 

του αναδόχου, και να απαιτόςει αποζημύωςη από τον ανϊδοχο για κϊθε εύδουσ θετικό  και 

αποθετικό ζημύα. 
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ΑΡΘΡΟ 4  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΗ – ΕΚΠΣΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΡΗΣΡΕ 

 

1.  Ειδικού όροι ανϊθεςησ 

α. Ο ανϊδοχοσ θα εύναι υπεύθυνοσ ϋναντι τησ ΟΦΕ για την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του 

και την παροχό υπηρεςιών ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ, την 

προςφορϊ του, καθώσ και την παρούςα ςύμβαςη,  κατϊ τρόπο που να εξυπηρετούνται οι 

ανϊγκεσ και τα ςυμφϋροντα τησ ΟΦΕ. 

β.  Από τισ ςυμβϊςεισ και τισ οποιεςδόποτε ςχϋςεισ του αναδόχου με τρύτουσ, που αφορούν 

ϊμεςα ό ϋμμεςα ςτην εκτϋλεςη τησ ςύμβαςόσ του με την ΟΦΕ, ουδεμύα υποχρϋωςη ό  

δϋςμευςη ό ευθύνη θα ϋχει η ΟΦΕ ϋναντι των τρύτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομϋνου 

αποκλειςτικϊ με κϊθε φύςεωσ δαπϊνη δικό του ό των τρύτων, που θα αφορϊ με οποιοδόποτε 

τρόπο ςτην εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ με την ΟΦΕ. ε περύπτωςη μη τόρηςησ του όρου αυτού, ο 

ανϊδοχοσ υπϋχει ϋναντι τησ ΟΦΕ υποχρϋωςη να αποκαταςτόςει πλόρωσ οποιαδόποτε ζημύα 

τησ ΟΦΕ, αν ο τρύτοσ όθελε τυχόν ςτραφεύ κατϊ τησ ΟΦΕ, παρϊλληλα δε ο ανϊδοχοσ 

υποχρεούται να αςκόςει πρόςθετη παρϋμβαςη υπϋρ τησ ΟΦΕ ςε οποιαδόποτε ςχετικό δύκη 

και να καταβϊλει ςτην ΟΦΕ όλεσ τισ δαπϊνεσ για τη δύκη τησ ΟΦΕ ςτην ημεδαπό ό την 

αλλοδαπό. 

γ.  Η ΟΦΕ δεν αναγνωρύζει οποιαδόποτε ϊλλη ενϋργεια του αναδόχου πϋραν αυτόσ που θα 

καθοριςτεύ με την οικεύα ςύμβαςη. 

2.  Έκπτωςη αναδόχου 

ε περύπτωςη παρϊβαςησ από τον ανϊδοχο οιουδόποτε από τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ ό 

πλημμελούσ εκτϋλεςησ των υποχρεώςεων του, η ΟΦΕ δικαιούται να κηρύξει με απόφαςό του τον 

ανϊδοχο ϋκπτωτο και να λύςει τη ςύμβαςη αζημύωσ για τον εαυτό τησ. την περύπτωςη αυτό θα 

επϋρχονται ςε βϊροσ του αναδόχου οι προβλεπόμενεσ από τον νόμο ςυνϋπειεσ και θα ευθύνεται 

αυτόσ για την αποκατϊςταςη κϊθε ζημύασ τησ ΟΦΕ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τυχόν δαπϊνησ για 

την ελεύθερη ανϊθεςη του ϋργου από την ΟΦΕ ςε ϊλλον ανϊδοχο. 

3.  Ρότρεσ 

ε περύπτωςη καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ από την ΟΦΕ ςε βϊροσ του αναδόχου, η ΟΦΕ 

δικαιούται να προβεύ ςε κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ υπϋρ τησ ΟΦΕ και ςε βϊροσ του αναδόχου, και 

να απαιτόςει αποζημύωςη από τον ανϊδοχο για κϊθε εύδουσ θετικό  και αποθετικό ζημύα. 

Πϋραν τησ ανωτϋρω ποινόσ ρητώσ ςυνομολογεύται ότι η ΟΦΕ δικαιούται επιπλϋον να 

καταγγεύλει την ςύμβαςη και να αξιώςει από τον ανϊδοχο αποζημύωςη για την ζημιϊ που 

υφύςταται από την λύςη τησ ςυμβϊςεωσ. 

Οι ποινικϋσ ρότρεσ δεν επιβϊλλονται και η ϋκπτωςη δεν επϋρχεται αν ο ανϊδοχοσ αποδεύξει ότι 

η μη εκπλόρωςη των υποχρεώςεων οφεύλεται ςε ανώτερη βύα ό ςε υπαιτιότητα τησ ΟΦΕ. 
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ΑΡΘΡΟ  5 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΣΙΜΗΜΑ  

1. Η αμοιβό του αναδόχου, ορύζεται ςτο ποςό των ΕΤΡΨ ……………………………………………………… 
(€ ……………). 

 
2. Η ΟΦΕ, ουδεμύα ϊλλη οικονομικό υποχρϋωςη θα υπϋχει ϋναντι του 

αντιςυμβαλλόμενου και οιουδόποτε τρύτου για αμοιβϋσ και πϊςησ φύςεωσ 

δαπϊνεσ ςχετικϊ με την εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  

 

Η πληρωμό θα πραγματοποιηθεύ με  πύςτωςη  και η εξόφληςη εντόσ εκατόν εύκοςι (120) 
ημερών από την ημερομηνύα πραγματοπούηςησ του  ταξιδύου και εφόςον ϋχουν κατατεθεύ 
από τον Ανϊδοχο τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ, όπωσ αυτϊ περιγρϊφονται παρακϊτω και 
με βϊςη την εκταμύευςη τησ επιχορόγηςησ του υπό  ϋγκριςη  προώπολογιςμού 2020 από την 
Πολιτεύα:  

 

1. Απόδειξη πώληςησ Αεροπορικών Ειςιτηρύων (αναλυτικό περιγραφό δρομολογύου, τιμόσ 
και ονοματεπώνυμα επιβατών)  

2. Σην προςκόμιςη των φορολογικών ςτοιχεύων που προβλϋπονται από τον Κ.Υ.Α.. και των 
λοιπών νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το 
χρόνο πληρωμόσ 

Η πληρωμό θα πραγματοποιεύται ςε ευρώ (€) και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο από την 
αναγκαύα διοικητικό διαδικαςύα για την ϋκδοςη των ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων. Ο 
Ανϊδοχοσ θα επιβαρύνεται με κϊθε νόμιμη αςφαλιςτικό ειςφορϊ και κρϊτηςη υπϋρ νομικών 
προςώπων ό ϊλλων οργανιςμών, η οπούα κατϊ νόμο τον βαρύνει.  

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Όλοι οι όροι τησ παρούςασ ςυνομολογούνται ωσ ουςιώδεισ, ςε περύπτωςη δε παρϊβαςησ 

οποιαςδόποτε υποχρϋωςησ του αναδόχου ό πλημμελούσ ϊςκηςόσ τησ, η ΟΦΕ δικαιούται να τον 

κηρύξει με απόφαςό τησ ϋκπτωτο και να λύςει τη ςύμβαςη αζημύωσ για την ΟΦΕ, ενώ εκτόσ τησ 

κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, δύναται να απαιτόςει την αποζημύωςό τησ για κϊθε ϊλλη θετικό ό 

αποθετικό ζημύα που τυχόν υποςτεύ. 
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ΑΡΘΡΟ  8 

ΕΠΙΔΟΕΙ ΕΓΓΡΑΥΨΝ - ΔΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΚΛΗΣΟΤ 

 

ε περύπτωςη ϋδρασ αναδόχου εκτόσ λεκανοπεδύου Αττικόσ : 

Ο ανϊδοχοσ διορύζει αντύκλητο ςτην Αθόνα τoν / την  …………..……………………………………………., 

ςτoν/ςτην οπούο/α θα γύνεται η επύδοςη όλων των εξώδικων και διαδικαςτικών πρϊξεων που 

ϋχουν ςχϋςη με τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα 

Πολιτικόσ Δικονομύασ. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται αμελλητύ να γνωςτοποιεύ ςτην ΟΦΕ 

οποιαδόποτε μεταβολό τησ διεύθυνςησ του αντικλότου. 

ε περύπτωςη ϋδρασ αναδόχου εντόσ λεκανοπεδύου Αττικόσ : 

Η επύδοςη όλων των εξώδικων και διαδικαςτικών πρϊξεων που ϋχουν ςχϋςη με τη ςύμβαςη θα 

γύνεται ςτη διεύθυνςη τησ ϋδρασ του αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ  9 

ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

 
Η παρούςα ςύμβαςη διϋπεται από το Ελληνικό Δύκαιο. Κϊθε διαφορϊ ό διϋνεξη για την ερμηνεύα, 

την εφαρμογό και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ καθώσ και κϊθε αναφυόμενη από αυτό μεταξύ των 

ςυμβαλλομϋνων διαφορϊ, αξύωςη ό απαύτηςη θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια 

Δικαςτόρια τησ Αθόνασ, τα οπούα οι ςυμβαλλόμενοι αναγνωρύζουν και αποδϋχονται ωσ ϋχοντα 

αποκλειςτικό δωςιδικύα και αρμοδιότητα για την εκδύκαςη των παραπϊνω διαφορών και 

ενώπιον των οπούων η ΟΦΕ θα ενϊγει ό θα ενϊγεται ωσ διϊδικοσ, εφαρμοζομϋνου ςε κϊθε 

περύπτωςη του Ουςιαςτικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαύου. 

 

ΑΡΘΡΟ  10 

Ρητϊ ςυμφωνεύται και διευκρινύζεται ότι ςτην παρούςα ςύμβαςη ϋχουν εφαρμογό, ακόμη και αν 

δεν αναφϋρονται ρητϊ ς’ αυτό, και όλοι οι μη διαδικαςτικού όροι τησ ςχετικόσ υπ’ αριθ. : ……….., 

αναλυτικόσ διακόρυξησ τησ ΟΦΕ, ςτην οπούα βαςύζεται η παρούςα ςύμβαςη, καθώσ και η 

προςφορϊ του αναδόχου, όπωσ αυτό ϋγινε δεκτό και ςυμπληρωματικϊ οι διατϊξεισ του Αςτικού 

Κώδικα περύ ςυμβϊςεωσ ϋργου και του νόμου περύ προμηθειών του Δημοςύου όπωσ κϊθε φορϊ 

ιςχύουν. 

 

Σα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη αφού διϊβαςαν και βεβαύωςαν τη ςύμβαςη αυτό, την υπογρϊφουν 
ςε τρύα (3) όμοια πρωτότυπα από τα οπούα ο δεύτεροσ ςυμβαλλόμενοσ ϋλαβε ϋνα και τα οπούα 
υπογρϊφονται όπωσ ακολουθεύ. 
 
 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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Σηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε 

δηαγσληζκνχζηελΔπίζεκεΔθεκεξίδαηεοΔπξσπατθήοΈλσζεο,νηπιεξνθνξίεοπνπ απαηηνχληαη ζην 

Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζείεειεθηξνληθήππεξεζίαΔΔΔ/ΣΔΤΓγηαηεζπκπιήξσζεηνπΔΔΔ 

/ΣΔΤΓ.ΠαξαηίζεηαηεζρεηηθήαλαθνίλσζεπνπδεκνζηεχεηαηζηελΔπίζεκεΔθεκεξίδα ηεο 

ΔπξσπατθήοΈλσζεο: 

 
Πξνζσξηλόο αξηζκόο πξνθήξπμεο 

ζηελ ΔΔ: αξηζκόο [], εκεξνκελία [], 

ζειίδα [] Αξηζκόο πξνθήξπμεο ζηελ 

ΔΔ: 

[][][][]/S[][][][][][] 0000/S000-0000000 

 
Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

ΔπξσπατθήοΈλσζεοήαλδελππάξρεηππνρξέσζεδεκνζίεπζεοεθεί,εαλαζέηνπζα 

αξρήήναλαζέησλθνξέαοζαπξέπεηλαζπκπιεξψζεηπιεξνθνξίεοκεηηονπνίεοζα είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε 

εζληθφεπίπεδν) 

 
Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν: 

(π.ρ. www.promitheus. gov.gr/[ΑΓΑΜ 

Πξνθήξπμεο 

ζην ΚΗΜΓΗΣ]) 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Ταπηόηεηα ηνπ αγνξαζηή 

 
Δπίζεκε νλνκαζία: 

ΕυρωπαϊκόΕνιαίοΖγγραφοΣφμβαςθσ(ΕΕΕΣ)/Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ(ΤΕΥΔ) 
ΜζροσΙ:Πλθροφορίεσςχετικάμετθδιαδικαςίαςφναψθσςφμβαςθσκαιτθν 

ανακζτουςααρχιιτονανακζτονταφορζα 
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ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΥΔΙΡΟΦΑΙΡΙΔΩ ΔΛΛΑΓΟ 

Α.Φ.Μ.,εθόζνλππάξρεη: 090068550 

Γηθηπαθόο ηόπνο(εθόζνλ 

υπάρχει): www.handball.org.gr 

Πόλθ: ΑΘΗΝΑ 

Οδόσκαιαρικμόσ: Γ' ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ56 

Ταχ.κωδ.: 10433 

Αρμόδιοσεπικοινωνίασ: ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Ο.Υ.Δ. 

Τθλζφωνο:  2108258808-809 

φαξ: 2108225776 

Ηλ.ταχ/μείο: info@hhf.org.gr 

Χϊρα: GR 

Πιεξνθνξίεοζρεηηθάκεηεδηαδηθαζίαζύλαςεοζύκβαζεο 

ΠΛΗΡΟΤ ΓΙΑΜΟΝΗ-ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

Τίηινο: 

Σύληνκε πεξηγξαθή: 

http://www.handball.org.gr/
mailto:info@hhf.org.gr
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ΠΛΗΡΗ ΓΙΑΜΟΝΗ – ΓΙΑΣΡΟΦΗ  

Αξηζκόο αλαθνξάο αξρείνπ 

πνπαπνδίδεηαηζηνλθάθειν 

απόηελαλαζέηνπζααξρήή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα (εάλ 

ππάξρεη): 

 

ΜϋροσΙΙ:Πληροφορύεσςχετικϊμετονοικονομικόφορϋα  

Α:Πιεξνθνξίεοζρεηηθάκεηνλνηθνλνκηθόθνξέα Δπσλπκία: 

Οδόο θαη αξηζκόο: 

Ταρ. θσδ.: 

Πόιε: 

Φώξα: 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη επηθνηλσλίαο: Ηι. 

ηαρ/κείν: 

Τειέθσλν: 

θαμ: 

Α.Φ.Μ., εθόζνλ ππάξρεη 

Γηθηπαθόο ηόπνο (εθόζνλ ππάξρεη): 

 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; Ναη / Όρη 

Ο ΟΦ απνηειεί πξνζηαηεπόκελν εξγαζηήξην 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην 

πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πνηνείλαηηναληίζηνηρνπνζνζηόησλεξγαδνκέλσλκεαλαπεξίαή κεηνλεθηνύλησλεξγαδνκέλσλ; 

% 

Δθόζνλαπαηηείηαη,νξίζηεηελθαηεγνξίαήηηοθαηεγνξίεοζηηονπνίεο 

αλήθνπλνηελδηαθεξόκελνηεξγαδόκελνηκεαλαπεξίαήκεηνλεμία 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθό Σύζηεκα (Πξν)Δπηινγήο 

Καηάπεξίπησζε,ννηθνλνκηθφοθνξέαοείλαηεγγεγξακκέλνοζεεπίζεκνθαηάινγν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο(πξν)επηινγήο]; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό αξηζκό εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

- 

Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

- 

Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε 

ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 

- 

Ηεγγξαθήήεπηζηνπνίεζεθαιύπηεηόιαηααπαηηνύκελαθξηηήξηα επηινγήο; 

Ναη /Όρη 

Ονηθνλνκηθόοθνξέαοζαείλαηζεζέζελαπξνζθνκίζεηβεβαίσζε 

πιεξσκήοεηζθνξώλθνηλσληθήοαζθάιηζεοθαηθόξσλήλαπαξάζρεη 

πιεξνθνξίεοπνπζαδίλνπληεδπλαηόηεηαζηελαλαζέηνπζααξρήή 

ζηνλαλαζέηνληαθνξέαλαηειάβεηαπεπζείαοκέζσπξόζβαζεοζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

 

 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνύο Φνξείο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο, ππεύζπλνογηαζπγθεθξηκέλαθαζήθνληα...): 

- 

Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύζηεδηαδηθαζίαζύλαςεοζύκβαζεο: 

- 

Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο: 
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- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 
Τκήκαηα πνπ ζπκκεηάζρεη ν ΟΦ 

Καηάπεξίπησζε,αλαθνξάηνπηκήκαηνοήησληκεκάησλγηαηανπνίαννηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί 

λα ππνβάιεηπξνζθνξά. 

Απάληεζε: 

- 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα #1 

Όλνκα: 

Δπώλπκν: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 

Τόπνο γέλλεζεο: 

Οδόο θαηαξηζκόο: 

Ταρ. θσδ.: 

Πόιε: 

Φώξα: 

Τειέθσλν: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα: 

Γ:Πιεξνθνξίεοζρεηηθάκεηεζηήξημεζηηοηθαλόηεηεοάιισλνληνηήησλ 

Βαζίδεηαηζεηθαλόηεηεοάιισλνληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζείζηαθξηηήξηαεπηινγήοπνπθαζνξίδνληαηζηνκέξνοIVθαηζηα(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη 

θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο Vθαησηέξσ; 

Απάληεζε: 
Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληόηεηαο 

- 

Ταπηόηεηα ηεο νληόηεηαο 

- 

Τύπνο ηαπηόηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 
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- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-
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Γ:Πιεξνθνξίεοζρεηηθάκεππεξγνιάβνποζηεληθαλόηεηαησλνπνίσλδελζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόοθνξέαο 

Γελ βαζίδεηαη ζε ηθαλόηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοπξνηίζεηαηλααλαζέζεηνπνηνδήπνηεηκήκαηεοζχκβαζεοζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθήππεξγνιαβίαο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληόηεηαο 

- 

Ταπηόηεηα ηεο νληόηεηαο 

- 

Τύπνο ηαπηόηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 

ΜϋροσΙΙΙ:Λόγοιαποκλειςμού  

Α: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Λόγνηπνπζρεηίδνληαηκεπνηληθέοθαηαδίθεοβάζεηησλεζληθώλδηαηάμεσλγηαηελ εθαξκνγή ησλ 

ιόγσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο: Σπκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθήνξγάλσζε 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπ 

δηνηθεηηθνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο, 

ιήςεοαπνθάζεσλήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλ 

απφηνποιφγνποπνππαξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 

θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

-
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Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ θαη ζρεηηθό(-ά) 

ζεκείν(-α) 

- 

Σεπεξίπησζεθαηαδηθεο,ννηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηιάβεηκέηξαπνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύιόγνπ 

απνθιεηζκνύ(“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Γηαθζνξά 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπ 

δηνηθεηηθνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο, 

ιήςεοαπνθάζεσλήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλ 

απφηνποιφγνποπνππαξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 

θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ θαη ζρεηηθό(-ά) 

ζεκείν(-α) 

- 

Σεπεξίπησζεθαηαδηθεο,ννηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηιάβεηκέηξαπνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύιόγνπ 

απνθιεηζκνύ(“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη
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Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Απάηε 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπ 

δηνηθεηηθνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο, 

ιήςεοαπνθάζεσλήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλ 

απφηνποιφγνποπνππαξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 

θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ θαη ζρεηηθό(-ά) 

ζεκείν(-α) 

- 

Σεπεξίπησζεθαηαδηθεο,ννηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηιάβεηκέηξαπνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύιόγνπ 

απνθιεηζκνύ(“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη
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Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Τξνκνθξαηηθάεγθιήκαηαήεγθιήκαηαζπλδεόκελακεηξνκνθξαηηθέοδξαζηεξηόηεηεο 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπ 

δηνηθεηηθνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο, 

ιήςεοαπνθάζεσλήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλ 

απφηνποιφγνποπνππαξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 

θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ θαη ζρεηηθό(-ά) 

ζεκείν(-α) 

- 

Σεπεξίπησζεθαηαδηθεο,ννηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηιάβεηκέηξαπνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύιόγνπ 

απνθιεηζκνύ(“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
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Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπ 

δηνηθεηηθνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο, 

ιήςεοαπνθάζεσλήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλ 

απφηνποιφγνποπνππαξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 

θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ θαη ζρεηηθό(-ά) 

ζεκείν(-α) 

- 

Σεπεξίπησζεθαηαδηθεο,ννηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηιάβεηκέηξαπνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύιόγνπ 

απνθιεηζκνύ(“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπ 

δηνηθεηηθνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο, 

ιήςεοαπνθάζεσλήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλ 

απφηνποιφγνποπνππαξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 

θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

..
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Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ θαη ζρεηηθό(-ά) 

ζεκείν(-α) 

- 

Σεπεξίπησζεθαηαδηθεο,ννηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηιάβεηκέηξαπνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύιόγνπ 

απνθιεηζκνύ(“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Β:Λόγνηπνπζρεηίδνληαηκεηελθαηαβνιήθόξσλήεηζθνξώλθνηλσληθήοαζθάιηζεο 

Καηαβνιήθόξσλήεηζθνξώλθνηλσληθήοαζθάιηζεο: 

Καηαβνιή θόξσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ,ηφζνζηερψξαζηελνπνίαείλαηεγθαηεζηεκέλνοφζνθαηζηνθξάηνοκέινοηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Φώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξόθεηηαη 

- 

Δλερόκελν πνζό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Ναη / 

Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

-
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Ονηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηεθπιεξώζεηηηοππνρξεώζεηοηνπ,είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλδεδνπιεπκέλσληόθσλήησλπξνζηίκσλ,είηεππαγόκελνοζε 

δεζκεπηηθόδηαθαλνληζκόγηαηελθαηαβνιήηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Hελιόγσαπόθαζεείλαηηειεζίδηθεθαηδεζκεπηηθή; Ναη /Όρη 

.. 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη 

απεπζείαοζεαπηήλ,εδηάξθεηαηεοπεξηόδνπαπνθιεηζκνύ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Καηαβνιή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

εηζθνξψλθνηλσληθήοαζθάιηζεο,ηφζνζηερψξαζηελνπνίαείλαηεγθαηεζηεκέλνοφζν 

θαηζηνθξάηνοκέινοηεοαλαζέηνπζαοαξρήοήηνπαλαζέηνληαθνξέα,εάλείλαηάιιν απφ ηε 

ρψξαεγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Φώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξόθεηηαη 

- 

Δλερόκελν πνζό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Ναη / 

Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

-
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Ονηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηεθπιεξώζεηηηοππνρξεώζεηοηνπ,είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλδεδνπιεπκέλσληόθσλήησλπξνζηίκσλ,είηεππαγόκελνοζε 

δεζκεπηηθόδηαθαλνληζκόγηαηελθαηαβνιήηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Hελιόγσαπόθαζεείλαηηειεζίδηθεθαηδεζκεπηηθή; Ναη /Όρη 

.. 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη 

απεπζείαοζεαπηήλ,εδηάξθεηαηεοπεξηόδνπαπνθιεηζκνύ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνύ δηθαίνπ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεη,ελγλψζεηηνπ,αζεηήζεηηηοππνρξεψζεηοηνπζηνποηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχδηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Σεπεξίπησζεθαηαδηθεο,ννηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηιάβεηκέηξαπνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύιόγνπ 

απνθιεηζκνύ(“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη
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Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνύ δηθαίνπ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεη,ελγλψζεηηνπ,αζεηήζεηηηοππνρξεψζεηοηνπζηνποηνκείο ηνπ 

θνηλσληθνχδηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Σεπεξίπησζεθαηαδηθεο,ννηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηιάβεηκέηξαπνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύιόγνπ 

απνθιεηζκνύ(“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνύ δηθαίνπ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεη,ελγλψζεηηνπ,αζεηήζεηηηοππνρξεψζεηοηνπζηνποηνκείο ηνπ 

εξγαηηθνχδηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Σεπεξίπησζεθαηαδηθεο,ννηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηιάβεηκέηξαπνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύιόγνπ 

απνθιεηζκνύ(“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

-
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Πηώρεπζε 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοηειείππφπηψρεπζε; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηεηεζύκβαζε.Οηπιεξνθνξίεοαπηέοδελείλαηαπαξαίηεην 

λαπαξαζρεζνύλεάλναπνθιεηζκόοησλνηθνλνκηθώλθνξέσλζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί 

ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπεζληθνύδηθαίνπρσξίοδπλαηόηεηαπαξέθθιηζεοόηαλν 

νηθνλνκηθόοθνξέαοείλαη,σζηόζν,ζεζέζελαεθηειέζεηηεζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

Έρεηππαρζείννηθνλνκηθφοθνξέαοζεδηαδηθαζίαεμπγίαλζεοήεηδηθήοεθθαζάξηζεο; Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

-
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Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηεηεζύκβαζε.Οηπιεξνθνξίεοαπηέοδελείλαηαπαξαίηεην 

λαπαξαζρεζνύλεάλναπνθιεηζκόοησλνηθνλνκηθώλθνξέσλζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί 

ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπεζληθνύδηθαίνπρσξίοδπλαηόηεηαπαξέθθιηζεοόηαλν 

νηθνλνκηθόοθνξέαοείλαη,σζηόζν,ζεζέζελαεθηειέζεηηεζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Γηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ; Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηεηεζύκβαζε.Οηπιεξνθνξίεοαπηέοδελείλαηαπαξαίηεην 

λαπαξαζρεζνύλεάλναπνθιεηζκόοησλνηθνλνκηθώλθνξέσλζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί 

ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπεζληθνύδηθαίνπρσξίοδπλαηόηεηαπαξέθθιηζεοόηαλν 

νηθνλνκηθόοθνξέαοείλαη,σζηόζν,ζεζέζελαεθηειέζεηηεζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Αλάινγεθαηάζηαζεπξνβιεπόκελεζεεζληθέολνκνζεηηθέοθαηθαλνληζηηθέοδηαηάμεηο 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη
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Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηεηεζύκβαζε.Οηπιεξνθνξίεοαπηέοδελείλαηαπαξαίηεην 

λαπαξαζρεζνύλεάλναπνθιεηζκόοησλνηθνλνκηθώλθνξέσλζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί 

ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπεζληθνύδηθαίνπρσξίοδπλαηόηεηαπαξέθθιηζεοόηαλν 

νηθνλνκηθόοθνξέαοείλαη,σζηόζν,ζεζέζελαεθηειέζεηηεζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Υπό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην 

Tειείννηθνλνκηθφοθνξέαοππφαλαγθαζηηθήδηαρείξηζεαπφεθθαζαξηζηήήαπφην δηθαζηήξην; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηεηεζύκβαζε.Οηπιεξνθνξίεοαπηέοδελείλαηαπαξαίηεην 

λαπαξαζρεζνύλεάλναπνθιεηζκόοησλνηθνλνκηθώλθνξέσλζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί 

ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπεζληθνύδηθαίνπρσξίοδπλαηόηεηαπαξέθθιηζεοόηαλν 

νηθνλνκηθόοθνξέαοείλαη,σζηόζν,ζεζέζελαεθηειέζεηηεζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα;
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Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηεηεζύκβαζε.Οηπιεξνθνξίεοαπηέοδελείλαηαπαξαίηεην 

λαπαξαζρεζνύλεάλναπνθιεηζκόοησλνηθνλνκηθώλθνξέσλζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί 

ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπεζληθνύδηθαίνπρσξίοδπλαηόηεηαπαξέθθιηζεοόηαλν 

νηθνλνκηθόοθνξέαοείλαη,σζηόζν,ζεζέζελαεθηειέζεηηεζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Έλνρνο ζνβαξνύ επαγγεικαηηθνύ παξαπηώκαηνο 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Σεπεξίπησζεθαηαδηθεο,ννηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηιάβεηκέηξαπνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύιόγνπ 

απνθιεηζκνύ(“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Σπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ
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Έρεηζπλάςεηννηθνλνκηθφοθνξέαοζπκθσλίεοκεάιινπονηθνλνκηθνχοθνξείοκε ζθνπφ ηε 

ζηξέβισζε ηνπαληαγσληζκνχ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Σεπεξίπησζεθαηαδηθεο,ννηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηιάβεηκέηξαπνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύιόγνπ 

απνθιεηζκνύ(“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Σύγθξνπζεζπκθεξόλησλιόγσηεοζπκκεηνρήοηνπζηεδηαδηθαζίαζύλαςεοζύκβαζεο 

Γλσξίδεηννηθνλνκηθφοθνξέαοηελχπαξμεηπρφλζχγθξνπζεοζπκθεξφλησλιφγσηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεοζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Παξνρή ζπκβνπιώλ ή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο 

Έρεηπαξάζρεηννηθνλνκηθφοθνξέαοήεπηρείξεζεζπλδεδεκέλεκεαπηφλζπκβνπιέο 

ζηελαλαζέηνπζααξρήήζηνλαλαζέηνληαθνξέαήέρεηκεάιινηξφπνεκπιαθείζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεοζχκβαζεο;
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Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Πξόσξε θαηαγγειία, απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο 

Έρεη ππνζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο,πξνεγνχκελεοζχκβαζεοκεαλαζέηνληαθνξέαήπξνεγνχκελεοζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο,ήεπηβνιήαπνδεκηψζεσλήάιισλπαξφκνησλθπξψζεσλζεζρέζεκεηελ ελ ιφγσ 

πξνεγνχκελεζχκβαζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Σεπεξίπησζεθαηαδηθεο,ννηθνλνκηθόοθνξέαοέρεηιάβεηκέηξαπνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύιόγνπ 

απνθιεηζκνύ(“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Χεπδείο δειώζεηο, απόθξπςε πιεξνθνξηώλ, αληθαλόηεηα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ, απόθηεζε 

εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ 

παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε 

λα ππνβάιεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέοπιεξνθνξίεοπνπελδέρεηαηλαεπεξεάζνπλνπζησδψοηηοαπνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελαλάζεζε; 

Απάληεζε: 

Ναη /Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη /Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-
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Μϋροσ IV: Κριτόριαεπιλογόσ  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ονηθνλνκηθόοθνξέαοπξέπεηλαπαξάζρεηπιεξνθνξίεοκόλνλόηαληαζρεηηθά 

θξηηήξηαεπηινγήοέρνπλπξνζδηνξηζηείαπόηελαλαζέηνπζααξρήήηνλ 

αλαζέηνληαθνξέαζηεζρεηηθήπξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζεήζηαέγγξαθαηεο 

δηαδηθαζίαοζύλαςεοζύκβαζεοπνπαλαθέξνληαηζηελπξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθό επαγγεικαηηθό κεηξών 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοείλαηεγγεγξακκέλνοζηαζρεηηθάεπαγγεικαηηθάκεηξψα πνπ ηεξνχληαη 

ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 

2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα 

θξάηεκέιεκπνξείλανθείινπλλαζπκκνξθψλνληαηκεάιιεοαπαηηήζεηοπνπ θαζνξίδνληαη ζην 

παξάξηεκααπηφ. 

Απάληεζε: 

Ναη /Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη /Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Γ: Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ονηθνλνκηθόοθνξέαοπξέπεηλαπαξάζρεηπιεξνθνξίεοκόλνλόηαληαζρεηηθά 

θξηηήξηαεπηινγήοέρνπλπξνζδηνξηζηείαπόηελαλαζέηνπζααξρήήηνλ 

αλαζέηνληαθνξέαζηεζρεηηθήπξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζεήζηαέγγξαθαηεο 

δηαδηθαζίαοζύλαςεοζύκβαζεοπνπαλαθέξνληαηζηελπξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Γηαηηοζπκβάζεηοπξνκεζεηώλ:παξαδόζεηοείδνποπνπέρεηπξνζδηνξηζηεί 

Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο 

παξαδφζεηοηνπείδνποπνπέρεηπξνζδηνξηζηεί:Καηάηεζχληαμεηνπζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο παξαιήπηεο. Οη 

αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία 

έηεθαηλαεπηηξέπνπληεληεθκεξίσζεπείξαοπνπππεξβαίλεηηαηξίαέηε. 

Πεξηγξαθή 

- 

Πνζό 

 

Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο 

.. - ..
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Απνδέθηεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Πνζνζηό ππεξγνιαβίαο 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοπξνηίζεηαη,ελδερνκέλσο,λααλαζέζεηζεηξίηνποππφ 

κνξθήππεξγνιαβίαοηναθφινπζνκέξνο(δειαδήπνζνζηφ)ηεοζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη 

κέξνοηεοζχκβαζεοζεηξίηνποππφκνξθήππεξγνιαβίαοθαηζηεξίδεηαηζηηο 

ηθαλφηεηεοηνπππεξγνιάβνπγηαηελεθηέιεζεηνπελιφγσκέξνπο,ηφηεζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο II, ελφηεηα 

Γαλσηέξσ. 

Πξνζδηνξίζηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-
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Λόξη  

Μέξνο VΙ: Τειηθέο δειώζεηο 

Οθάησζηππνγεγξακκέλνο,δειψλσεπηζήκσοφηηηαζηνηρείαπνπέρσαλαθέξεη 

ζχκθσλακεηακέξεIIέσοVαλσηέξσείλαηαθξηβήθαηνξζάθαηφηηέρσπιήξε 

επίγλσζεησλζπλεπεηψλζεπεξίπησζεζνβαξψλςεπδψλδειψζεσλ. 

 
Οθάησζηππνγεγξακκέλνο,δειψλσεπηζήκσοφηηείκαηζεζέζε,θαηφπηλαηηήκαηνοθαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ 

πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

 
α)Ηαλαζέηνπζααξρήήναλαζέησλθνξέαοέρεηηεδπλαηφηεηαλαιάβεηηαζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθάαπεπζείαοκεπξφζβαζεζεεζληθήβάζεδεδνκέλσλζενπνηνδήπνηε 

θξάηνοκέινοαπηήδηαηίζεηαηδσξεάλ[ππφηελπξνυπφζεζεφηηννηθνλνκηθφοθνξέαο 

έρεηπαξάζρεηηηοαπαξαίηεηεοπιεξνθνξίεο(δηαδηθηπαθήδηεχζπλζε,αξρήήθνξέα 

έθδνζεο,επαθξηβήζηνηρείααλαθνξάοησλεγγξάθσλ)πνππαξέρνπληεδπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη]ή 

 
β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ59παξάγξαθνο5δεχηεξνεδάθηνηεονδεγίαο2014/24/ΔΔ),εαλαζέηνπζααξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθάέγγξαθα. 

 
Οθάησζηππνγεγξακκέλνοδίδσεπηζήκσοηεζπγθαηάζεζήκνπζηελαλαζέηνπζααξρήή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεηπξφζβαζεζεδηθαηνινγεηηθάησλπιεξνθνξηψλπνπέρνπλππνβιεζείζην 

ΜέξνοΙΙΙθαηηνΜέξνοIVηνππαξφληνοΔπξσπατθνχΔληαίνπΔγγξάθνπχκβαζεογηα 
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