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1. ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

1.1 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο ΦνξΩαο ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΑθαδεκΫαο 22 

Ξφιε ΑζΪλα 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 106 71 

Σψξα ΔιιΨδα 

Θσδηθφο NUTS Αλαζέηνπζαο Αξρήο EL303 

Θσδηθνί ΛUTS πεξηνρψλ εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο 
 

ΑΡΡΗΘΖ EL303 
  

Ρειέθσλν 210 37 29 689/-772 

Φαμ 210 37 29 791 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  
sannousaki@efka.gov.gr 
tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο ΑλλνπζΨθε Π. 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.efka.gov.gr  

Θσδηθνί CPV 

72261000-2 «πεξεζΫεο πνζηΪξημεο Ινγηζκηθνχ» 

72267000-4 «πεξεζΫεο ΠπληΪξεζεο θαη ΔπηζθεπΪο 
Ινγηζκηθνχ» 

Ξξνυπνινγηζκφο Θ.Α.Δ. πνπ βαξχλεη  
00.10.0419 «ΑκνηβΩο ΙνηπΩο εθηεινχλησλ εηδηθΩο 
ππεξεζΫεο σο Διεχζεξνη ΔπαγγεικαηΫεο & ΝΡΑ» 

Ππζηεκηθφο Αξηζκφο Ξξφζθιεζεο 
ΔΠΖΓΖΠ 

90996 

 
 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ θαη θχξηνο ηνπ αληηθεηκΩλνπ ηεο Πχκβαζεο εΫλαη ν Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο ΦνξΩαο 

ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο - «e-Δ.Φ.Θ.Α.», εΫλαη Λνκηθφ Ξξφζσπν ΓεκνζΫνπ ΓηθαΫνπ θαη απνηειεΫ κε 

θεληξηθΪ αλαζΩηνπζα αξρΪ, αλΪθεη ζηε ΓεληθΪ θπβΩξλεζε θαη ζπζηΨζεθε κε ην Λ.4387/16 (Α‟ 85) θαη 

Λ.4670/20 (Α‟ 43)  φπσο ηζρχνπλ. 

 

Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο εΫλαη ε ΘνηλσληθΪ ΑζθΨιηζε. 

 

Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Ρα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εΫλαη δηαζΩζηκα γηα ειεχζεξε, πιΪξε, Ψκεζε & δσξεΨλ ειεθηξνληθΪ 

πξφζβαζε κΩζσ ηεο δηαδηθηπαθΪο πχιεο: www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

β) ΘΨζε εΫδνπο επηθνηλσλΫα θαη αληαιιαγΪ πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηεΫηαη κΩζσ ηεο δηαδηθηπαθΪο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

γ) ΞεξαηηΩξσ πιεξνθνξΫεο εΫλαη δηαζΩζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζεΫζα δηεχζπλζε.  

  

 

mailto:sannousaki@efka.gov.gr
http://www.efka.gov.gr/
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1.2 Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Σξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεΫ κε ηελ αλνηθηΪ δηαδηθαζΫα ηνπ Ψξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

ΦνξΩαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εΫλαη ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. 

Ζ δαπΨλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηε ζρεηηθΪ πΫζησζε κε Θ.Α.Δ.: 00.10.0419 «ΑκνηβΩο 

ινηπΩο εθηεινχλησλ εηδηθΩο ππεξεζΫεο σο Διεχζεξνη ΔπαγγεικαηΫεο & ΝΡΑ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ 2020, 2021 θαη 2022 ηνπ “e-Δ.Φ.Θ.Α.”.  

 

1.3 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

ΑληηθεΫκελν ηεο ζχκβαζεο εΫλαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ επηθαηξνπνΫεζε ησλ πθηζηΨκελσλ αδεηψλ 

Oracle θαη γηα ηε ζπληΪξεζε/ηερληθΪ ππνζηΪξημε ησλ αδεηψλ ρξΪζεο ινγηζκηθνχ ORACLE γηα ηελ 

θΨιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ “e-Δ.Φ.Θ.Α.” θαη αθνξΨ ζηα πξντφληα/ηκΪκαηα φπσο αλαγξΨθνληαη 

παξαθΨησ. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 

Ρκήκα 1 : Oracle Database Enterprise Edition (αξ.ππξήλσλ/cores 86) 

Ρκήκα 2 : Oracle Real Application Clusters (αξ.ππξήλσλ/cores 72)  

Ρκήκα 3 : Oracle Tuning Pack (αξ.ππξήλσλ/cores 86) 

Ρκήκα 4 : Oracle Diagnostics Pack (αξ.ππξήλσλ/cores 86) 

Ρκήκα 5 : WebLogic Suite (αξ.ππξήλσλ/cores 218) 

ΞξνζθνξΩο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα έλα, γηα  πεξηζζφηεξα, ή, γηα φια ηα ηκήκαηα. 

Ν κΩγηζηνο αξηζκφο ΡΚΖΚΑΡΥΛ πνπ κπνξεΫ λα αλαηεζεΫ ζε Ωλαλ πξνζθΩξνληα νξΫδεηαη ζε πέληε 

(5). 

Νη παξερφκελεο ππεξεζΫεο θαηαηΨζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ ΙεμηινγΫνπ 

δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ :  

• CPV 72261000-2 «πεξεζίεο πνζηήξημεο Ινγηζκηθνχ» 

• CPV 72267000-4 «πεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινγηζκηθνχ» 

Ζ εθηηκψκελε αμΫα ηεο ζχκβαζεο αλΩξρεηαη ζην πνζφ ησλ #1.677.982,50€# πιΩνλ ηνπ λνκΫκνπ 

Φ.Ξ.Α. Ϊηνη #2.080.698,30€# ζπκπ/λνπ ΦΞΑ 24%. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

έσο 31/12/2021, κε δηθαίσκα ηνπ Φνξέα γηα παξάηαζε ησλ ππεξεζηψλ γηα έλα (1) 

επηπιένλ έηνο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ e-ΔΦΘΑ.  

Ν ΦνξΩαο δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα κεΫσζεο ηνπ Φπζηθνχ αληηθεηκΩλνπ ηεο ζχκβαζεο Ωσο θαη 50% θαηΨ 

ην ζηΨδην ηεο θαηαθχξσζεο. 
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Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεΫ κε ην θξηηΪξην ηεο πιΩνλ ζπκθΩξνπζαο απφ νηθνλνκηθΪο Ψπνςεο πξνζθνξΨο 

βάζεη ηεο ηηκήο.  

ΑλαιπηηθΪ πεξηγξαθΪ ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΩλνπ ηεο ζχκβαζεο δΫδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο.  

 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλΨζεζε θαη εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΩπνληαη απφ ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηΪο εθδνζεΫζεο θαλνληζηηθΩο πξΨμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδΫσο: 

1. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4670/20 (Α‟ 43) «ΑζθαιηζηηθΪ κεηαξξχζκηζε θαη ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

Δζληθνχ ΦνξΩα ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (e-ΔΦΘΑ) θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο». 

2. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4387/16 (Α‟ 85) «ΔληαΫν Πχζηεκα ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιεηαο-Κεηαξξχζκηζε 

αζθαιηζηηθνχ-ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηΪκαηνο - ΟπζκΫζεηο θνξνινγΫαο εηζνδΪκαηνο θαη ηπρεξψλ 

παηγλΫσλ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο». 

3. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4445/16 (Α‟ 236) «Δζληθφο Κεραληζκφο Ππληνληζκνχ, Ξαξαθνινχζεζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο ησλ Ξνιηηηθψλ ΘνηλσληθΪο Έληαμεο θαη ΘνηλσληθΪο ΠπλνρΪο, ξπζκΫζεηο γηα ηελ 

θνηλσληθΪ αιιειεγγχε θαη εθαξκνζηηθΩο δηαηΨμεηο ηνπ λ.4387/2016(Α΄85) θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο», 

4. Ρεο ππ‟ αξηζ. αξηζκ. 35875/Γ1/12144 (ΦΔΘ 581/19-08-19 η. .Ν.Γ.Γ) απφθαζεο ηνπ 

πνπξγνχ ΔξγαζΫαο θαη Θνηλσληθψλ πνζΩζεσλ: «Γηνξηζκφο ΓηνηθεηΪ ζηνλ ΔληαΫν ΦνξΩα 

ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (Δ.Φ.Θ.Α.) θαη ηξνπνπνΫεζε ηεο Γ9/56379/14950/28-12-2016 απφθαζεο 

ηνπ θππνπξγνχ ΔξγαζΫαο, ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο, «Γηνξηζκφο 

ΓηνηθεηΪ, πνδηνηθεηψλ, νξηζκφο ΞξνΩδξνπ, θαη κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΔληαΫνπ 

ΦνξΩα ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (Δ.Φ.Θ.Α.)  (ΝΓΓ729), φπσο ηζρχεη». 

5. Ρεο ππ‟αξ. Γ1/37279/12490/23-8-19 (ΦΔΘ 656/2019 η..Ν.Γ.Γ.) Απφθαζεο ηνπ 

πνπξγνχ ΔξγαζΫαο θαη Θνηλσληθψλ πνζΩζεσλ Γηνξηζκνχ ηνπ πνδηνηθεηΪ ζηνλ ΔληαΫν ΦνξΩα 

ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (Δ.Φ.Θ.Α.) θαη ηξνπνπνΫεζε ηεο Γ9/56379/14950/28-12-2016 απφθαζεο 

ηνπ θππνπξγνχ ΔξγαζΫαο, ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο «Γηνξηζκφο 

ΓηνηθεηΪ, πνδηνηθεηψλ, νξηζκφο ΞξνΩδξνπ, θαη κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΔληαΫνπ 

ΦνξΩα ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (Δ.Φ.Θ.Α.)» (ΦΔΘ 729 .Ν.Γ.Γ.), φπσο ηζρχεη. 

6. Ρεο ππ‟ αξ. 50329/03-03-2020 (ΦΔΘ/Β΄697/2020) Απφθαζεο Γηνηθεηή e-Δ.Φ.Θ.Α.: 

«ΚεηαβΫβαζε Ψζθεζεο αξκνδηνηΪησλ ηνπ ΓηνηθεηΪ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ ΦνξΩα ΘνηλσληθΪο 

ΑζθΨιηζεο (e-ΔΦΘΑ) ζε πνδηνηθεηΩο». 

7. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ (πξνζαξκνγΪ ζηηο ΝδεγΫεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» , φπσο ηξνπνπνηΪζεθε θαη 

ηζρχεη. 

8. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4270/2014 (Α' 143) «ΑξρΩο δεκνζηνλνκηθΪο δηαρεΫξηζεο θαη επνπηεΫαο 

(ελζσκΨησζε ηεο ΝδεγΫαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο», φπσο 

ηξνπνπνηΪζεθε θαη ηζρχεη κε ην Λ. 4337/15 θαη ην Λ. 4412/16. 
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9. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4250/2014 (Α' 74) «ΓηνηθεηηθΩο Απινπζηεχζεηο - ΘαηαξγΪζεηο, Ππγρσλεχζεηο 

Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ ΓεκνζΫνπ ΡνκΩα-ΡξνπνπνΫεζε ΓηαηΨμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπΩο ξπζκΫζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 1. 

10. Ρηο δηαηΨμεηο ηεο παξ.Ε ηνπ Λ.4152/2013 (Α΄107) «ΞξνζαξκνγΪ ηεο ειιεληθΪο λνκνζεζΫαο ζηελ 

ΝδεγΫα 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ησλ θαζπζηεξΪζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθΩο ζπλαιιαγΩο». 

11. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ ηνπ N. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

ΠπλΩδξην». 

12. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 26 ηνπ Λ.4024/2011 (Α΄226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγΨλσλ ηεο 

δηνΫθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιΪξσζε». 

13. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαΫαο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ 

ΠπκβΨζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ…», φπσο ηξνπνπνηΪζεθε 

θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ.4412/16. 

14. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «ΔλΫζρπζε ηεο δηαθΨλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθΪ 

αλΨξηεζε λφκσλ θαη πξΨμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΨλσλ ζην 

δηαδΫθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο φπσο ηξνπνπνηΪζεθαλ απφ ηνλ λ.4057/12 θαη 

απφ ην αξ.23 ηνπ λ.4210/12”. 

15. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 3310/2005 (Α' 30) “ΚΩηξα γηα ηε δηαζθΨιηζε ηεο δηαθΨλεηαο θαη ηελ 

απνηξνπΪ θαηαζηξαηεγΪζεσλ θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ” γηα ηε 

δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρεΫσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεΫα ηνπ Δ.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 

66) «ΝλνκαζηηθνπνΫεζε κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηΩρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζΫεο αλΨιεςεο Ωξγσλ Ϊ πξνκεζεηψλ ηνπ ΓεκνζΫνπ Ϊ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκΩα», ηεο θνηλΪο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ ΑλΨπηπμεο θαη ΔπηθξαηεΫαο 

κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθΨ κε ηα „‟ΓηθαηνινγεηηθΨ γηα ηελ ηΪξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ 

λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ 

απνθΨζεσλ, νη νπνΫεο εθδΫδνληαη θαη΄εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ψξζξνπ 65 ηνπ λ.4172/2013 (Α 

167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγΨζηκσλ θνξνινγηθΨ» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ 

κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο». 

16. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ ΞξνζηηζΩκελεο ΑμΫαο». 

17. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα ΓηνηθεηηθΪο ΓηαδηθαζΫαο θαη Ψιιεο 

δηαηΨμεηο”  θαη ηδΫσο ησλ Ψξζξσλ 7 θαη 13 Ωσο 15. 

18. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.2121/1993 (Α 25) «ΞλεπκαηηθΪ ηδηνθηεζΫα, ΠπγγεληθΨ Γηθαηψκαηα θαη 

ΞνιηηηζηηθΨ ΘΩκαηα». 

19. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ξ.Γ.39/2017 (Α΄ 64) «Θαλνληζκφο εμΩηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ 

ελψπησλ ηεο ΑξρΪο ΔμΩηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ». 

20. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ξ.Γ. 80/2016 (Α΄ 145) “ΑλΨιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΨθηεο”, φπσο 

ηζρχεη.  
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21. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ξ.Γ. 28/2015 (Α' 34) “ΘσδηθνπνΫεζε δηαηΨμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

Ωγγξαθα θαη ζηνηρεΫα”.  

22. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ 

ΠπκβνπιΫνπ, ηεο 27εο ΑπξηιΫνπ2016, γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ωλαληη ηεο 

επεμεξγαζΫαο ησλ δεδνκΩλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηΪξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξΫα ησλ 

δεδνκΩλσλ απηψλ θαη ηελ θαηΨξγεζε ηεο νδεγΫαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ 

ΞξνζηαζΫα ΓεδνκΩλσλ) θαη ηηο δηαηΨμεηο ηνπ λ. 4624/2019 (Α΄137) «ΑξρΪ ΞξνζηαζΫαο ΓεδνκΩλσλ 

Ξξνζσπηθνχ ΣαξαθηΪξα, κΩηξα εθαξκνγΪο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 …».  

23. Ρηο δηαηΨμεηο ηεο κε αξ. ππ’ αξ.57654/23-05-2017 (ΦΔΘ Β‟ 1781/23-05-2017) Απφθαζεο ηνπ 

πνπξγνχ ΝηθνλνκΫαο θαη ΑλΨπηπμεο «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκΨησλ ιεηηνπξγΫαο θαη δηαρεΫξηζεο 

ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγεΫνπ 

ΝηθνλνκΫαο θαη ΑλΨπηπμεο». 

24. Ρηο δηαηΨμεηο ηεο κε αξ. ππ’ αξ.56902/215/02-06-2017 (ΦΔΘ Β‟ 1924/02-06-2017) Απφθαζεο 

ηνπ πνπξγνχ ΝηθνλνκΫαο θαη ΑλΨπηπμεο  «ΡερληθΩο ΙεπηνκΩξεηεο θαη δηαδηθαζΫεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ 

Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.). 

25. Ρηο δηαηΨμεηο ηεο ππ‟αξ.πξση.Φ.ΔΦΘΑ/νηθ.22424/861/18-05-2017 (ΦΔΘ 1720/Β/17) 

Απφθαζεο ηεο πνπξγνχ ΔξγαζΫαο ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο 

«Θαλνληζκφο ΝηθνλνκηθΪο ΝξγΨλσζεο θαη ΙνγηζηηθΪο ΙεηηνπξγΫαο ηνπ ΔληαΫνπ ΦνξΩα ΘνηλσληθΪο 

ΑζθΨιηζεο (Δ.Φ.Θ.Α.)».  

26. Ρε κε αξ. πξση. 82358/06-05-2020 (ΑΓΑ:ΥΓ8Ι465ΣΞΗ-Ε3Γ) απφθαζε ΓηνηθεηΪ e-ΔΦΘΑ  πεξΫ 

ζπγθξφηεζεο ηεο ΔπηηξνπΪο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΨησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκΨηεπζεο ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. 

27. Ρελ ππ’ αξ. 73/5/13-02-2020 (ΑΓΑ: ΤΑΠΒ465ΣΞΗ-ΝΖΕ, ΑΓΑΚ: 20REQ006342597) 

απφθαζε ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΦΘΑ (πιΩνλ e-ΔΦΘΑ) κε ηελ νπνΫα εγθξΫζεθε πξνυπνινγηζζεΫζα δαπΨλε α) 

πνζνχ #1.677.982,50#€ πιΩνλ ΦΞΑ γηα ηε δηελΩξγεηα αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ Ψλσ 

ησλ νξΫσλ, ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηε ζπληΪξεζε Αδεηψλ ΣξΪζεο ινγηζκηθνχ ORACLE γηα ηελ 

θΨιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ΔΦΘΑ, γηα ηα Ωηε 2020-2021 ζην νπνΫα ζπκπεξηιακβΨλεηαη ην θφζηνο 

ηεο ελεξγνπνΫεζεο ησλ αδεηψλ Ωσο ηελ ππνγξαθΪ ηεο λΩαο ζχκβαζεο θαη κε δηθαΫσκα κεΫσζεο 

ηνπ Φπζηθνχ ΑληηθεηκΩλνπ ηεο Πχκβαζεο σο θαη 50% θαηΨ ην ζηΨδην ηεο θαηαθχξσζεο θαη β) 

πνζνχ Ωσο #604.173,28#€ πιΩνλ ΦΞΑ γηα ηελ θΨιπςε ηεο ρξΪζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναΫξεζεο 

παξΨηαζεο ησλ ππεξεζηψλ ζπληΪξεζεο - ηερληθΪο ππνζηΪξημεο Ωσο Ωλα (1) επηπιΩνλ Ωηνο. 

Ζ ζπλνιηθΪ πξνυπνινγηζζεΫζα δαπΨλε αλΩξρεηαη ζηα #2.282.155,78#€ πιένλ ΦΞΑ.  

28. Ρελ ππ‟αξ.πξση. 12764/26/23-03-2020 απφθαζε Ωγθξηζεο δαπΨλεο ηνπ πνπξγεΫνπ ΔξγαζΫαο 

& Θνηλσληθψλ πνζΩζεσλ, γηα ηελ πινπνΫεζε ηνπ ελ ζΩκαηη Ωξγνπ.  

29. Ρελ ππ‟ αξ. πξση. Φ.ΔΦΘΑ/13123/313/23-04-2020 (ΑΓΑ: 6ΗΗ246ΚΡΙΘ-Θ5Κ) απφθαζε 

Έγθξηζεο ΑλΨιεςεο Ξνιπεηνχο πνρξΩσζεο ηνπ πνπξγεΫνπ ΔξγαζΫαο θαη Θνηλσληθψλ 
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πνζΩζεσλ, πνζνχ #749.174,87€# ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α. 24% γηα ην Ωηνο 2021 θαη πνζνχ 

#749.174,87€# ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α. 24% γηα ην Ωηνο 2022.  

30.  Ρελ ππ‟ αξ. Κ542/27-04-2020 (ΑΓΑ:9ΤΑ465ΣΞΗ-Ο2Ν, ΑΓΑΚ: 20REQ006631441) Απφθαζεο 

ΑλΨιεςεο πνρξΩσζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ #2.829.873,17€# ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α. 24% .  

31. Ρν ππ‟αξ.πξση. 85232/11-05-2020 Δλεκεξσηηθφ ΠεκεΫσκα πξνο ηνλ πνδηνηθεηΪ Α‟, γηα ηελ 

ππνγξαθΪ ηεο παξνχζεο. 

32. Ρσλ ζε εθηΩιεζε ησλ αλσηΩξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΨμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΨμεσλ 

πνπ αλαθΩξνληαη ξεηΨ Ϊ απνξξΩνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΨ ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο 

θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΨμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαΫνπ πνπ δηΩπεη ηελ αλΨζεζε θαη εθηΩιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ωζησ θαη αλ 

δελ αλαθΩξνληαη ξεηΨ παξαπΨλσ. 

 

1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα παξαιαβΪο ησλ πξνζθνξψλ εΫλαη ε 22/06/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη 

ψξα 14.30κκ. 

Ζ δηαδηθαζΫα ζα δηελεξγεζεΫ κε ρξΪζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), ε νπνΫα εΫλαη πξνζβΨζηκε κΩζσ ηεο ΓηαδηθηπαθΪο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηελ 26/06/2020 εκΩξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 09:00 π.κ. 

 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α.  Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

ΞξνθΪξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηΨιε κε ειεθηξνληθΨ κΩζα γηα δεκνζΫεπζε ζηηο 

18/05/2020 ζηελ πεξεζΫα Δθδφζεσλ ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο. 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Ζ πξνθΪξπμε θαη ην πιΪξεο θεΫκελν ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο θαηαρσξΪζεθαλ ζην Θεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ). 

Ρν πιΪξεο θεΫκελν ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο θαηαρσξΪζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθΪ πχιε ηνπ 

Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ δηαδηθαζΫα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΠΖΓΖΠ Ωιαβε Ππζηεκηθφ Αξηζκφ : 90996 

Ζ πξνθΪξπμε (πεξΫιεςε ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο) φπσο πξνβιΩπεηαη ζηελ πεξΫπησζε 16 ηεο 

παξαγξΨθνπ 4 ηνπ Ψξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηΪζεθε ζην δηαδΫθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ)  

Ζ ΓηαθΪξπμε ζα θαηαρσξεζεΫ ζην δηαδΫθηπν, ζηελ ηζηνζειΫδα ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, ζηε δηεχζπλζε 

(URL): www.efka.gov.gr ΑξρηθΪ ΠειΫδα ► Δπηθαηξφηεηα ►(ΓηαγσληζκνΫ) ζηηο 21/05/2020. 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/
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1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζΪζνπλ λα ηεξνχλ θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΩνπλ απφ ηηο δηαηΨμεηο ηεο πεξηβαιινληηθΪο, θνηλσληθναζθαιηζηηθΪο 

θαη εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο, πνπ Ωρνπλ ζεζπηζηεΫ κε ην δΫθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δΫθαην, ζπιινγηθΩο 

ζπκβΨζεηο Ϊ δηεζλεΫο δηαηΨμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαΫνπ, νη νπνΫεο 

απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεκα Σ ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηΪξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειΩγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΩπνπλ ηελ εθηΩιεζε ησλ δεκνζΫσλ 

ζπκβΨζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΩο θαη ππεξεζΫεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο 

επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΨο ηνπο.  

β) δελ ζα ελεξγΪζνπλ αζΩκηηα, παξΨλνκα Ϊ θαηαρξεζηηθΨ θαζ΄φιε ηε δηΨξθεηα ηεο δηαδηθαζΫαο 

αλΨζεζεο, αιιΨ θαη θαηΨ ην ζηΨδην εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ  

γ) ιακβΨλνπλ ηα θαηΨιιεια κΩηξα γηα λα δηαθπιΨμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

Ωρνπλ ραξαθηεξηζζεΫ σο ηΩηνηεο.   
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2. ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 

2.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα Ωγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο  εΫλαη ηα αθφινπζα: 

H κε αξ. 2020/S 098-234559 δεκνζΫεπζε ηεο ΞξνθΪξπμεο ηεο Πχκβαζεο, φπσο απηΪ Ωρεη 

δεκνζηεπζεΫ ζηελ ΔπΫζεκε ΔθεκεξΫδα ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο.  

 Ρν Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ]  

 Ζ παξνχζα ΓηαθΪξπμε θαη ηα ΞαξαξηΪκαηΨ ηεο 

 Νη ζπκπιεξσκαηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ ηπρφλ παξΩρνληαη ζην πιαΫζην ηεο δηαδηθαζΫαο, ηδΫσο 

ζρεηηθΨ κε ηηο πξνδηαγξαθΩο θαη ηα ζρεηηθΨ δηθαηνινγεηηθΨ. 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Ξξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλΫεο ζε ζρΩζε κε ηα βαζηθΨ ζηνηρεΫα ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 

θαη φιεο νη αληαιιαγΩο πιεξνθνξηψλ, ηδΫσο ε ειεθηξνληθΪ ππνβνιΪ, εθηεινχληαη κε ηε ρξΪζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), ε νπνΫα εΫλαη 

πξνζβΨζηκε κΩζσ ηεο ΓηαδηθηπαθΪο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθΨ αηηΪκαηα παξνρΪο δηεπθξηλΫζεσλ ππνβΨιινληαη ειεθηξνληθΨ, ην αξγφηεξν δεθαπέληε 

(15) εκΩξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ δειαδΪ Ωσο 05/06/2020 θαη 

απαληψληαη αληΫζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κΩζσ ηεο ΓηαδηθηπαθΪο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. ΑηηΪκαηα παξνρΪο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – 

δηεπθξηλΫζεσλ ππνβΨιινληαη απφ εγγεγξακκΩλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξεΫο, δειαδΪ απφ 

εθεΫλνπο πνπ δηαζΩηνπλ ζρεηηθΨ δηαπηζηεπηΪξηα πνπ ηνπο Ωρνπλ ρνξεγεζεΫ (φλνκα ρξΪζηε θαη θσδηθφ 

πξφζβαζεο) θαη απαξαΫηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρεΫν κε ην θεΫκελν ησλ εξσηεκΨησλ εΫλαη ςεθηαθΨ 

ππνγεγξακκΩλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν 

είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ 

εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 

ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο λα κπνξνχλ λα ιΨβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαΫσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΨξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδΪπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξΫεο, αλ θαη δεηΪζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξΩα Ωγθαηξα, δελ Ωρνπλ παξαζρεζεΫ ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκΫα πνπ 

νξΫδεηαη γηα ηελ παξαιαβΪ ησλ πξνζθνξψλ, 

β) φηαλ ηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθΫζηαληαη ζεκαληηθΩο αιιαγΩο. 

Ζ δηΨξθεηα ηεο παξΨηαζεο ζα εΫλαη αλΨινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ Ϊ ησλ αιιαγψλ. 

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


Σελίδα 12 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξΫεο δελ Ωρνπλ δεηεζεΫ Ωγθαηξα Ϊ δελ Ωρνπλ ζεκαζΫα γηα ηελ 

πξνεηνηκαζΫα θαηΨιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηεΫηαη παξΨηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

Πεκεηψλνπκε φηη νη παξερφκελεο δηεπθξηλήζεηο ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο : www.efka.gov.gr 

 

2.1.4 Γιψζζα 

Ρα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ωρνπλ ζπληαρζεΫ ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα.  

Ρπρφλ ελζηΨζεηο Ϊ πξνδηθαζηηθΩο πξνζθπγΩο ππνβΨιινληαη ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΩο ζηνηρεΫα ζπληΨζζνληαη ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα Ϊ 

ζπλνδεχνληαη απφ επΫζεκε κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα. Πηα αιινδαπΨ δεκφζηα Ωγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθΨ εθαξκφδεηαη ε ΠπλζΪθε ηεο ΣΨγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην 

λ.1497/1984 (Α΄188)1. ΔηδηθΨ, ηα αιινδαπΨ ηδησηηθΨ Ωγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΨθξαζΪ ηνπο 

ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα επηθπξσκΩλε εΫηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΨ ηηο δηαηΨμεηο ηεο εζληθΪο 

λνκνζεζΫαο εΫηε απφ πξφζσπν θαηΨ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνΫα Ωρεη ζπληαρζεΫ ην Ωγγξαθν. 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληΨζζνληαη ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα Ϊ ζπλνδεχνληαη απφ επΫζεκε 

κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα. Πηα αιινδαπΨ δεκφζηα Ωγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΨ 

εθαξκφδεηαη ε ΠπλζΪθε ηεο ΣΨγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). ΔηδηθΨ, 

ηα αιινδαπΨ ηδησηηθΨ Ωγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΨθξαζΪ ηνπο ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα 

επηθπξσκΩλε εΫηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΨ ηηο δηαηΨμεηο ηεο εζληθΪο λνκνζεζΫαο εΫηε απφ πξφζσπν 

θαηΨ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνΫα Ωρεη ζπληαρζεΫ ην Ωγγξαθν. 

ΘΨζε κνξθΪο επηθνηλσλΫα κε ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, θαζψο θαη κεηαμχ απηΪο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γΫλνληαη ππνρξεσηηθΨ ζηελ ειιεληθΪ γιψζζα. 

 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Νη εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο ησλ παξαγξΨθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδΫδνληαη απφ πηζησηηθΨ Ϊ ρξεκαηνδνηηθΨ 

ηδξχκαηα Ϊ αζθαιηζηηθΩο επηρεηξΪζεηο θαηΨ ηελ Ωλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

Ψξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΨηε - κΩιε ηεο Έλσζεο Ϊ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ Ϊ ζηα θξΨηε-κΩξε ηεο ΠΓΠ θαη Ωρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηΨμεηο, ην δηθαΫσκα απηφ. Κπνξνχλ, επΫζεο, λα εθδΫδνληαη απφ ην Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ Ϊ λα παξΩρνληαη κε 

γξακκΨηην ηνπ ΡακεΫνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη ΓαλεΫσλ κε παξαθαηΨζεζε ζε απηφ ηνπ αληΫζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεΫ παξαθαηαζΪθε κε γξακκΨηην παξαθαηΨζεζεο ρξενγξΨθσλ ζην 

ΡακεΫν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη ΓαλεΫσλ, ηα ηνθνκεξΫδηα Ϊ κεξΫζκαηα πνπ ιΪγνπλ θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξΩθνληαη κεηΨ ηε ιΪμε ηνπο ζηνλ ππΩξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΩα. 

                                                           

1 Επιηπέπεηαι η καηάθεζη οιοςδήποηε δημόζιος εγγπάθος και δικαιολογηηικού πος αθοπά αλλοδαπή Επισείπηζη με ηη 

μοπθή επικςπωμένηρ θωηοηςπίαρ πποεπσόμενηρ είηε από ηο νόμιμο επικςπωμένος έγγπαθο από ηο απμόδιο Πποξενείο ηηρ 

σώπαρ ηος πποζθέπονηορ, είηε από ηο ππωηόηςπο έγγπαθο με ηην ζθπαγίδα «Apostile» ζύμθωνα με. ηην ζςνθήκη ηηρ 

Χάγηρ ηηρ 5-10-61. Η επικύπωζη αςηή ππέπει να έσει γίνει από δικηγόπο καηά ηην έννοια ηων άπθπων 454 ηος Κ.Π.Δ. και 53 
ηος Κώδικα πεπί Δικηγόπων. 

http://www.efka.gov.gr/
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Νη εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο εθδΫδνληαη θαη‟ επηινγΪ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ απφ Ωλαλ Ϊ πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπΨλσ παξαγξΨθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελΫα 

Ωθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ πξνο ηελ νπνΫα απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 

εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιΪξε επσλπκΫα, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα ππΩξ ηνπ νπνΫνπ εθδΫδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξΫπησζε Ωλσζεο 

αλαγξΨθνληαη φια ηα παξαπΨλσ γηα θΨζε κΩινο ηεο Ωλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 

παξΩρεηαη αλΩθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεΫηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΩζεσο θαη 

ηεο δηδΪζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξΫπησζε θαηΨπησζεο απηΪο, ην πνζφ ηεο θαηΨπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθΨζηνηε ηζρχνλ ηΩινο ραξηνζΪκνπ, ε) ηα ζηνηρεΫα ηεο ζρεηηθΪο δηαθΪξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθΪ 

εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο Ϊ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) 

ηελ αλΨιεςε ππνρξΩσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΨιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθΨ Ϊ 

κεξηθΨ εληφο πΩληε (5) εκεξψλ κεηΨ απφ απιΪ Ωγγξαθε εηδνπνΫεζε εθεΫλνπ πξνο ηνλ νπνΫν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξΫπησζε ησλ εγγπΪζεσλ θαιΪο εθηΩιεζεο θαη πξνθαηαβνιΪο, ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηΫηιν ηεο ζρεηηθΪο ζχκβαζεο.  

ΠρεηηθΨ ππνδεΫγκαηα παξαηΫζεληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ ηεο παξνχζεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.2 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο 

 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

2.2.1.1. ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ωρνπλ θπζηθΨ Ϊ 

λνκηθΨ πξφζσπα θαη, ζε πεξΫπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, ηα κΩιε απηψλ, πνπ εΫλαη 

εγθαηεζηεκΩλα ζε: 

α) θξΨηνο-κΩινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΨηνο-κΩινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξΫηεο ρψξεο πνπ Ωρνπλ ππνγξΨςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΨζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα ΞαξαξηΪκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΩο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε ΞξνζαξηΪκαηνο I ηεο σο Ψλσ ΠπκθσλΫαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξΫηεο ρψξεο πνπ δελ εκπΫπηνπλ ζηελ πεξΫπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΨθνπ θαη Ωρνπλ 

ζπλΨςεη δηκεξεΫο Ϊ πνιπκεξεΫο ζπκθσλΫεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΩκαηα δηαδηθαζηψλ αλΨζεζεο δεκνζΫσλ 

ζπκβΨζεσλ. 

2.2.1.2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΨμεσλ, 

δελ απαηηεΫηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΩλε λνκηθΪ κνξθΪ γηα ηελ ππνβνιΪ πξνζθνξΨο. Υζηφζν ζε 

πεξΫπησζε πνπ ε παξνχζα ζχκβαζε θαηαθπξσζεΫ ζε Ωλσζε πξνζψπσλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ 

δηθαηνχηαη, εθφζνλ ην ζεσξΪζεη αλαγθαΫν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθΪ εμΩιημε ηεο ζχκβαζεο, λα δεηΪζεη απφ 
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ηελ Ωλσζε λα πεξηβιεζεΫ νξηζκΩλε λνκηθΪ κνξθΪ θαη ε Ωλσζε, ζηελ πεξΫπησζε απηΪ, ππνρξενχηαη λα 

ην πξΨμεη. 

2.2.1.3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο απφ Ωλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, φια ηα κΩιε ηεο 

επζχλνληαη Ωλαληη ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο αιιειΩγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

 

2.2.2  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ Ωγθπξε ζπκκεηνρΪ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηΫζεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηΩρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο (πξνζθΩξνληεο), εγγπεηηθΪ επηζηνιΪ ζπκκεηνρΪο, πνπ 

αλΩξρεηαη ζην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο κε ζπλππνινγηδφκελσλ ησλ δηθαησκΨησλ 

πξναΫξεζεο θαη παξΨηαζεο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Ξ.Α., Ϊηνη:   

 Γηα ην ΡκΪκα 1 πνζνχ #8.631,00€# (νθηψ ρηιηΨδεο εμαθφζηα ηξηΨληα Ωλα επξψ) 

 Γηα ην ΡκΪκα 2 πνζνχ #4.225,18€# (ηΩζζεξηο ρηιηΨδεο δηαθφζηα εηθνζηπΩληε επξψ & δεθανθηψ 

ιεπηΨ) 

 Γηα ην ΡκΪκα 3 πνζνχ #757,06€# (επηαθφζηα πελΪληα επηΨ επξψ θαη Ωμη ιεπηΨ) 

 Γηα ην ΡκΪκα 4 πνζνχ #757,06€# (επηαθφζηα πελΪληα επηΨ επξψ θαη Ωμη ιεπηΨ) 

 Γηα ην ΡκΪκα 5 πνζνχ #19.189,35€# (δεθαελλΩα ρηιηΨδεο εθαηφλ νγδφληα ελλΩα επξψ θαη 

ηξηΨληα πΩληε ιεπηΨ) 

Ϊ πνζνχ #33.559,65€# (ηξηΨληα ηξεηο ρηιηΨδεο πεληαθφζηα πελΪληα ελλΩα επξψ θαη εμΪληα πΩληε 

ιεπηΨ) γηα φια ηα ΡκΪκαηα ηεο ζχκβαζεο (5). 

Πηελ πεξΫπησζε Ωλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρΪο πεξηιακβΨλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηελ Ωλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο πξΩπεη λα ηζρχεη ηνπιΨρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Ψξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, Ϊηνη κΩρξη 27/1/2021 Ψιισο ε 

πξνζθνξΨ απνξξΫπηεηαη. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ, πξηλ ηε ιΪμε ηεο πξνζθνξΨο, λα δεηΨ απφ ηνλ 

πξνζθΩξνληα λα παξαηεΫλεη, πξηλ ηε ιΪμε ηνπο, ηε δηΨξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΨο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρΪο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο επηζηξΩθεηαη ζηνλ αλΨδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιΪο 

εθηΩιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο επηζηξΩθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΩξνληεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην Ψξζξν 72 ηνπ λ.4412/20162.  

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο θαηαπΫπηεη, αλ ν πξνζθΩξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξΨ ηνπ θαηΨ ηε 

δηΨξθεηα ηζρχνο απηΪο, παξΩρεη ςεπδΪ ζηνηρεΫα Ϊ πιεξνθνξΫεο πνπ αλαθΩξνληαη ζηα Ψξζξα 2.2.3 Ωσο 

2.2.8, δελ πξνζθνκΫζεη εγθαΫξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθΨ Ϊ δελ πξνζΩιζεη 

εγθαΫξσο γηα ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο. 

 

                                                           
2
 Πρβ.άρκρο 72 παρ.1 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ.4 του άρκρου 107 του ν.4497/2017 (Α΄171) και τθν παρ.5 

του αρκ.43 του ν.4605/19 (Α΄52). 
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     2.2.3  Ιφγνη απνθιεηζκνχ  

ΑπνθιεΫεηαη απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

νηθνλνκηθφο θνξΩαο, εθφζνλ ζπληξΩρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΨλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΩλν θπζηθφ Ϊ 

λνκηθφ πξφζσπν) Ϊ ζε Ωλα απφ ηα κΩιε ηνπ (εΨλ πξφθεηηαη γηα Ωλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ) Ωλαο Ϊ 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1. Όηαλ ππΨξρεη ζε βΨξνο ηνπ ακεηΨθιεηε θαηαδηθαζηηθΪ απφθαζε γηα Ωλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηΪ νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαΫζην 2008/841/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 24εο ΝθησβξΫνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηνπ 

νξγαλσκΩλνπ εγθιΪκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξΫ ηεο θαηαπνιΩκεζεο ηεο δηαθζνξΨο 

ζηελ νπνΫα ελΩρνληαη ππΨιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ Ϊ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ 

C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΨγξαθν 1 ηνπ Ψξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 

2003/568/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 22αο ΗνπιΫνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο δσξνδνθΫαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκΩα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξΫδεηαη ζηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα Ϊ 

ζην εζληθφ δΫθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα,  

γ) απάηε, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΨ κε ηελ πξνζηαζΫα ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ ΘνηλνηΪησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνΫα θπξψζεθε κε 

ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξΫδνληαη, αληηζηνΫρσο, ζηα Ψξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 2002/475/ΓΔ ηνπ 

ΠπκβνπιΫνπ ηεο 13εο ΗνπλΫνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο ηξνκνθξαηΫαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) Ϊ εζηθΪ απηνπξγΫα Ϊ ζπλΩξγεηα Ϊ απφπεηξα δηΨπξαμεο εγθιΪκαηνο, φπσο νξΫδνληαη 

ζην Ψξζξν 4 απηΪο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηΩο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 1 ηεο ΝδεγΫαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 

ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 26εο ΝθησβξΫνπ 2005, ζρεηηθΨ κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνΫεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηΪκαηνο γηα ηε λνκηκνπνΫεζε εζφδσλ απφ παξΨλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηΫαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνΫα 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθΪ λνκνζεζΫα κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξΫδνληαη ζην Ψξζξν 2 ηεο 

ΝδεγΫαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ ΘνηλνβνπιΫνπ θαη ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο 5εο ΑπξηιΫνπ 2011, γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΩκεζε ηεο εκπνξΫαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζΫα ησλ ζπκΨησλ 

ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΨζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαΫζην 2002/629/ΓΔ ηνπ ΠπκβνπιΫνπ (ΔΔ L 

101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνΫα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθΪ λνκνζεζΫα κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 

215). 
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Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΩλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) 

θαη Ηδησηηθψλ Θεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (IKE), ε ππνρξΩσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ αθνξΨ θαη‟ 

ειΨρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηΩο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξΩσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ αθνξΨ θαη΄ 

ειΨρηζηνλ ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κΩιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξΩσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ αθνξΨ ζηα κΩιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ. 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΩσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθΫσλ 

αθνξΨ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ 

έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε. 

 

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη αζεηΪζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΨ ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ Ωρεη δηαπηζησζεΫ απφ δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ 

απφθαζε κε ηειεζΫδηθε θαη δεζκεπηηθΪ ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΨμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη 

εγθαηεζηεκΩλνο Ϊ ηελ εζληθΪ λνκνζεζΫα Ϊ/θαη  

β) φηαλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα απνδεΫμεη κε ηα θαηΨιιεια κΩζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ωρεη 

αζεηΪζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΨ ηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο.  

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο εΫλαη Έιιελαο πνιΫηεο Ϊ Ωρεη ηελ εγθαηΨζηαζΪ ηνπ ζηελ ΔιιΨδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΩο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη 

ηελ επηθνπξηθΪ αζθΨιηζε. 

Γελ απνθιεΫεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο, φηαλ Ωρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εΫηε θαηαβΨιινληαο 

ηνπο θφξνπο Ϊ ηηο εηζθνξΩο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο πνπ νθεΫιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΩλσλ, θαηΨ 

πεξΫπησζε, ησλ δεδνπιεπκΩλσλ ηφθσλ Ϊ ησλ πξνζηΫκσλ εΫηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιΪ ηνπο.  

 Ϊ/θαη  

γ) ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ γλσξΫδεη Ϊ κπνξεΫ λα απνδεΫμεη κε ηα θαηΨιιεια κΩζα φηη έρνπλ επηβιεζεί 

ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξΨμεηο επηβνιΪο 

πξνζηΫκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΨ φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο ΔξγαζΫαο γηα παξαβΨζεηο ηεο 

εξγαηηθΪο λνκνζεζΫαο πνπ ραξαθηεξΫδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθΪ απφθαζε 2063/Γ1632/2011 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2063
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(Β΄ 266), φπσο εθΨζηνηε ηζρχεη, σο «πςειΪο» Ϊ «πνιχ πςειΪο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνΫεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθΨ απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζΩληεο ειΩγρνπο, Ϊ ββ) δχν (2) πξΨμεηο επηβνιΪο πξνζηΫκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθΨ φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο ΔξγαζΫαο γηα παξαβΨζεηο ηεο εξγαηηθΪο 

λνκνζεζΫαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδΪισηε εξγαζΫα, νη νπνΫεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΨ απφ δχν (2) 

δηελεξγεζΩληεο ειΩγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξΩπεη λα Ωρνπλ απνθηΪζεη ηειεζΫδηθε θαη 

δεζκεπηηθΪ ηζρχ.  

2.2.3.3.  Θαη' εμαΫξεζε, επΫζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο δελ απνθιεΫεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 2.2.3.2, ζα Ϊηαλ ζαθψο δπζαλΨινγνο, ηδΫσο φηαλ κφλν κηθξΨ πνζΨ ησλ 

θφξσλ Ϊ ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο δελ Ωρνπλ θαηαβιεζεΫ Ϊ φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθΨ κε ην αθξηβΩο πνζφ πνπ νθεΫιεηαη ιφγσ αζΩηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ 

αθνξΨ ζηελ θαηαβνιΪ θφξσλ Ϊ εηζθνξψλ θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο ζε ρξφλν θαηΨ ηνλ νπνΫν δελ εΫρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιΨβεη κΩηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαΫν εδΨθην ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 73 λ. 

4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνΪ ηεο πξνζεζκΫαο ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο.  

2.2.3.4. ΑπνθιεΫεηαη απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

νηθνλνκηθφο θνξΩαο ζε νπνηαδΪπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΨζεηο:  

(α) εΨλ Ωρεη αζεηΪζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΩπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/20163,  

(β) εΨλ ηειεΫ ππφ πηψρεπζε Ϊ Ωρεη ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εμπγίαλζεο Ϊ εηδηθήο εθθαζάξηζεο Ϊ 

ηειεΫ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηΪ Ϊ απφ ην δηθαζηΪξην Ϊ Ωρεη ππαρζεΫ ζε 

δηαδηθαζΫα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ Ϊ Ωρεη αλαζηεΫιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο Ϊ εΨλ βξΫζθεηαη ζε νπνηαδΪπνηε αλΨινγε θαηΨζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζΫα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΩο δηαηΨμεηο λφκνπ. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα κελ απνθιεΫεη 

Ωλαλ νηθνλνκηθφ θνξΩα ν νπνΫνο βξΫζθεηαη ζε κΫα εθ ησλ θαηαζηΨζεσλ πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ 

πεξΫπησζε απηΪ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξΩαο εΫλαη ζε ζΩζε λα 

εθηειΩζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΨλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο θαη ηα κΩηξα γηα ηε ζπλΩρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθΪο ηνπ ιεηηνπξγΫαο,  

(γ) ππΨξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεΫμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΩξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο 

ζπλΪςε ζπκθσλΫεο κε Ψιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.3β‟ ηνπ Ψξζ. 44 ηνπ Λ.3959/11. 

(δ) εΨλ κΫα θαηΨζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεΫ λα ζεξαπεπζεΫ απνηειεζκαηηθΨ κε Ψιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΨ, κΩζα,  

                                                           

3 Πρβλ άρθρο 18 παρ.2 ν.4412/2016: «Κατά την εκτέλεση  των δημοσίων συμβάσεων , οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινονικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της ‘Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου , οι οποίους 

απαριθμούνται  στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους».Πρβλ ακόμα και άρθρο 18 παρ.4 Ν.4412/16. 



Σελίδα 18 

(ε) εΨλ κΫα θαηΨζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρΪ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΩα θαηΨ ηελ πξνεηνηκαζΫα ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηΨ ηα νξηδφκελα 

ζην Ψξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεΫ λα ζεξαπεπζεΫ κε Ψιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΨ, κΩζα,  

(ζη) εΨλ Ωρεη επηδεΫμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαΫζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζΩηνληα θνξΩα Ϊ πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εΫρε σο απνηΩιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειΫα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο Ϊ Ψιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εΨλ Ωρεη θξηζεΫ έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξΫβσζε ηεο απνπζΫαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ Ϊ ηελ πιΪξσζε ησλ 

θξηηεξΫσλ επηινγΪο, Ωρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξΫεο απηΩο Ϊ δελ εΫλαη ζε ζΩζε λα πξνζθνκΫζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθΨ πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγΪ ηνπ Ψξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,   

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηΪζεη εκπηζηεπηηθΩο πιεξνθνξΫεο πνπ ελδΩρεηαη λα ηνπ απνθΩξνπλ 

αζΩκηην πιενλΩθηεκα ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο Ϊ λα παξΨζρεη εμ ακειεΫαο παξαπιαλεηηθΩο 

πιεξνθνξΫεο πνπ ελδΩρεηαη λα επεξεΨζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΨζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγΪ Ϊ ηελ αλΨζεζε,  

(ζ) εΨλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα απνδεΫμεη, κε θαηΨιιεια κΩζα φηη Ωρεη δηαπξΨμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνΫν ζΩηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΨ ηνπ 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο. 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα κελ απνθιεΫεη Ωλαλ νηθνλνκηθφ θνξΩα, ν νπνΫνο βξΫζθεηαη ζε κηα εθ 

ησλ θαηαζηΨζεσλ πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ πεξΫπησζε β΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΨθνπ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκΩλα ν ελ ιφγσ θνξΩαο εΫλαη ζε ζΩζε λα εθηειΩζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβΨλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΨμεηο θαη ηα κΩηξα γηα ηε ζπλΩρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθΪο ηνπ 

ιεηηνπξγΫαο. 

2.2.3.5. ΑπνθιεΫεηαη, επΫζεο, νηθνλνκηθφο θνξΩαο απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο εΨλ ζπληξΩρνπλ νη πξνυπνζΩζεηο εθαξκνγΪο ηεο παξ.4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ 

λ.3310/2005, φπσο ηζρχεη.  

2.2.3.6. Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο απνθιεΫεηαη ζε νπνηνδΪπνηε ρξνληθφ ζεκεΫν θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο 

δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξΫζθεηαη, ιφγσ πξΨμεσλ Ϊ 

παξαιεΫςεψλ ηνπ, εΫηε πξηλ εΫηε θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα, ζε κΫα απφ ηηο σο Ψλσ πεξηπηψζεηο.  

2.2.3.7. Νηθνλνκηθφο θνξΩαο πνπ εκπΫπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΨζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηηο 

παξαγξΨθνπο 2.2.3.1 , 2.2.3.2 γ) θαη 2.2.3.4 κπνξεΫ λα πξνζθνκΫδεη ζηνηρεΫα πξνθεηκΩλνπ λα απνδεΫμεη 

φηη ηα κΩηξα πνπ Ωιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεΫμνπλ ηελ αμηνπηζηΫα ηνπ, παξφηη ζπληξΩρεη ν ζρεηηθφο 

ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθΨζαξζε). ΔΨλ ηα ζηνηρεΫα θξηζνχλ επαξθΪ, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΩαο 

δελ απνθιεΫεηαη απφ ηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κΩηξα πνπ ιακβΨλνληαη απφ ηνπο 
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νηθνλνκηθνχο θνξεΫο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΨξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαΫηεξεο πεξηζηΨζεηο ηνπ 

πνηληθνχ αδηθΪκαηνο Ϊ ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κΩηξα θξηζνχλ αλεπαξθΪ, γλσζηνπνηεΫηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξΩα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηΪο. Νηθνλνκηθφο θνξΩαο πνπ Ωρεη απνθιεηζηεΫ, 

ζχκθσλα κε ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο, κε ηειεζΫδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επΫπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζε 

δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο ζχκβαζεο Ϊ αλΨζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεΫ λα θΨλεη ρξΪζε ηεο αλσηΩξσ 

δπλαηφηεηαο θαηΨ ηελ πεξΫνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξΫδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπΫζησζε ηεο επΨξθεηαο Ϊ κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΩηξσλ θαηΨ ηελ 

πξνεγνχκελε παξΨγξαθν εθδΫδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Νηθνλνκηθφο θνξΩαο, ζηνλ νπνΫν Ωρεη επηβιεζεΫ, κε ηελ θνηλΪ ππνπξγηθΪ απφθαζε ηνπ 

Ψξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλΪ ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιεΫεηαη απηνδΫθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Θξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4  Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη 

λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνη ζε θξΨηνο κΩινο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο απαηηεΫηαη 

λα εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζε Ωλα απφ ηα επαγγεικαηηθΨ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξΨηνο 

εγθαηΨζηαζΪο ηνπο Ϊ λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδΪπνηε Ψιιε απαΫηεζε νξΫδεηαη ζην ΞαξΨξηεκα XI ηνπ 

ΞξνζαξηΪκαηνο Α΄ηνπ λ. 4412/2016.  

Πηελ πεξΫπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ εγθαηεζηεκΩλσλ ζε θξΨηνο κΩινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) Ϊ ζε ηξΫηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξΪζεη ζηε ΠΓΠ, Ϊ ζε ηξΫηεο ρψξεο πνπ δελ 

εκπΫπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξΫπησζε θαη Ωρνπλ ζπλΨςεη δηκεξεΫο Ϊ πνιπκεξεΫο ζπκθσλΫεο κε ηελ 

Έλσζε ζε ζΩκαηα δηαδηθαζηψλ αλΨζεζεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ, απαηηεΫηαη λα εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζε 

αληΫζηνηρα επαγγεικαηηθΨ κεηξψα. 

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη  εγγεγξακκέλνη ζην 

νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν εθφζνλ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία απαηηείηαη ε εγγξαθή 

ηνπο γηα ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία. 

2.2.5  Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όζνλ αθνξΨ ηελ νηθνλνκηθΪ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθΪ επΨξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, δελ απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο λα δηαζΩηνπλ ειΨρηζηα επΫπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθΪο 

επΨξθεηαο Ϊ θχθινπ εξγαζηψλ. 

2.2.6  Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Όζνλ αθνξΨ ζηελ ηερληθΪ θαη επαγγεικαηηθΪ ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
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2.2.7  Ξξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

 Γελ απαηηνχληαη. 

2.2.8  Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο κπνξνχλ, φζνλ αθνξΨ ηα θξηηΪξηα ηεο νηθνλνκηθΪο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθΪο 

επΨξθεηαο (ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθΨ κε ηελ ηερληθΪ θαη επαγγεικαηηθΪ ηθαλφηεηα (ηεο 

παξαγξΨθνπ 2.2.6), λα ζηεξΫδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ, αζρΩησο ηεο λνκηθΪο θχζεο ησλ 

δεζκψλ ηνπο κε απηνχο4. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ, απνδεηθλχνπλ φηη ζα Ωρνπλ ζηε δηΨζεζΪ ηνπο ηνπο 

αλαγθαΫνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθΪο δΩζκεπζεο ησλ θνξΩσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νπνΫσλ ζηεξΫδνληαη.  

ΔηδηθΨ φζνλ αθνξΨ ζηα θξηηΪξηα επαγγεικαηηθΪο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηΫδνληαη κε ηνπο ηΫηινπο ζπνπδψλ 

θαη ηα επαγγεικαηηθΨ πξνζφληα πνπ νξΫδνληαη ζηελ πεξΫπησζε ζη΄ηνπ ΚΩξνπο ΗΗ ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο 

ΣΗΗ ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α΄ηνπ λ.4412/2016 Ϊ κε ηελ ζρεηηθΪ επαγγεικαηηθΪ εκπεηξΫα, νη νηθνλνκηθνΫ 

θνξεΫο, κπνξνχλ λα ζηεξΫδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ, κφλν, εΨλ νη ηειεπηαΫνη ζα 

εθηειΩζνπλ ηηο εξγαζΫεο Ϊ ηηο ππεξεζΫεο γηα ηηο νπνΫεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΩλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο ζηεξΫδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ φζνλ αθνξΨ ζηα θξηηΪξηα πνπ 

ζρεηΫδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθΪξπμε νηθνλνκηθΪ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθΪ επΨξθεηα, νη ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο θαη απηνΫ ζηνπο νπνΫνπο ζηεξΫδνληαη εΫλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

πφ ηνπο Ϋδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ κπνξνχλ λα ζηεξΫδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ωλσζε Ϊ Ψιισλ θνξΩσλ. 

 

2.2.9  Θαλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Ξξνο πξνθαηαξθηηθΪ απφδεημε φηη νη πξνζθΩξνληεο νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο: α) δελ βξΫζθνληαη ζε κΫα απφ 

ηηο θαηαζηΨζεηο ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΨ θξηηΪξηα επηινγΪο ησλ 

παξαγξΨθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7. ηεο παξνχζεο, πξνζθνκΫδνπλ θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο 

πξνζθνξΨο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρΪο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 

3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα Η ην νπνΫν απνηειεΫ ελεκεξσκΩλε ππεχζπλε δΪισζε, κε 

ηηο ζπλΩπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηΫδεηαη βΨζεη ηνπ ηππνπνηεκΩλνπ εληχπνπ ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθΩξνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξεΫο ζχκθσλα κε ηηο νδεγΫεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 15 (ζηελ ειεθηξνληθή 

                                                           
4
 Πρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ 

προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ .  
5
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε 
να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ 
του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Προμικειασ , με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα 
ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό   

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ππεξεζία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/, βιέπε θαη 

Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 23 ηεο ΔΑΑΓΖΠ). 

Ρν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ  

Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην νπνΫν εΫλαη δπλαηφ λα θΩξεη κφλν ηελ ππνγξαθΪ ηνπ θαηΨ 

πεξΫπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα σο πξνθαηαξθηηθΪ απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

ηνπ Ψξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εΫλαη κΩιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ νξγΨλνπ ηνπ Ϊ Ωρνπλ εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο 

απνθΨζεσλ Ϊ ειΩγρνπ ζε απηφλ. 

 

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, λνεΫηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ Ϊ ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζΪο ηνπ θαηΨ ην ρξφλν ππνβνιΪο ηεο 

πξνζθνξΨο Ϊ ην αξκνδΫσο εμνπζηνδνηεκΩλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεΫ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα 

γηα δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο ζπκβΨζεσλ Ϊ γηα ζπγθεθξηκΩλε δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Ρν δηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΩζεηο ζπκκεηνρΪο ηνπο, 

φπσο νξΫδνληαη ζηηο παξαγξΨθνπο 2.2.1 Ωσο 2.2.8, θξΫλνληαη θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο πξνζθνξΨο, θαηΨ 

ηελ ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο παξαγξΨθνπ θαη θαηΨ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ Ψξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Πηελ πεξΫπησζε πνπ πξνζθΩξσλ νηθνλνκηθφο θνξΩαο Ϊ Ωλσζε απηψλ ζηεξΫδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

Ψιισλ θνξΩσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 2.2.8 ηεο παξνχζαο, νη θνξεΫο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νπνΫσλ ζηεξΫδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ 

ζπληξΩρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθΨ 

θξηηΪξηα επηινγΪο θαηΨ πεξΫπησζε (παξΨγξαθνη 2.2.5 θαη 2.2.8). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηΪζεη Ωλαλ θνξΩα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνΫνπ 

ζηεξΫδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαΫνο δελ πιεξνΫ ην ζρεηηθφ θξηηΪξην επηινγΪο Ϊ γηα ηνλ νπνΫν ζπληξΩρνπλ 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξΨθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

                                                                                                                                                                                                      

Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΨιινπλ δηθαηνινγεηηθΨ Ϊ Ψιια απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα, 

αλ θαη ζην κΩηξν πνπ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ Ωρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΨλεη ηα πηζηνπνηεηηθΨ Ϊ ηηο 

ζπλαθεΫο πιεξνθνξΫεο απεπζεΫαο κΩζσ πξφζβαζεο ζε εζληθΪ βΨζε δεδνκΩλσλ ζε νπνηνδΪπνηε 

θξΨηνο - κΩινο ηεο Έλσζεο, ε νπνΫα δηαηΫζεηαη δσξεΨλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβΨζεσλ, εηθνληθφ 

θΨθειν επηρεΫξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζΪθεπζεο εγγξΨθσλ Ϊ ζχζηεκα πξνεπηινγΪο. Ζ 

δΪισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθΪ βΨζε δεδνκΩλσλ εκπεξηΩρεηαη ζην Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν 

Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ).  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΨινπλ δηθαηνινγεηηθΨ, φηαλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ πνπ 

Ωρεη αλαζΩζεη ηε ζχκβαζε δηαζΩηεη Ϊδε ηα σο Ψλσ δηθαηνινγεηηθΨ θαη απηΨ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη γΫλνληαη απνδεθηΩο: 

 νη Ωλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξνχζα ΓηαθΪξπμε, εθφζνλ Ωρνπλ ζπληαρζεΫ 

Ωσο ηξεηο (3) κΪλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ Ωρνπλ ζπληαρζεΫ κεηΨ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα 

ηελ ππνβνιΪ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ6. Πεκεηψλεηαη φηη δελ απαηηεΫηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζΫνπ ηεο 

ππνγξαθΪο ηνπο. 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκΪο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθΩξνληεο νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πξνζθνκΫδνπλ αληΫζηνηρα ηα παξαθΨησ δηθαηνινγεηηθΨ7: 

α) γηα ηελ παξΨγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 

Ϊ, ειιεΫςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ωγγξαθν πνπ εθδΫδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθΪ Ϊ δηνηθεηηθΪ αξρΪ ηνπ 

θξΨηνπο-κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξΩαο, απφ ην νπνΫν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΩο νη πξνυπνζΩζεηο πνπ λα Ωρεη εθδνζεΫ Ωσο ηξεηο 

(3) κΪλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπ . Ζ ππνρξΩσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ψλσ απνζπΨζκαηνο αθνξΨ 

θαη ζηα κΩιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ Ϊ επνπηηθνχ νξγΨλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΩα Ϊ 

                                                           
6
  Πρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019. 
7 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων 

συβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων συμβάσεων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ της παρ.2 του άρθρου 

1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κοκ) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.36 παρ.2β) του κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 

Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ.και 

σημείο 3.2). 

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

οποία  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.36 παρ.2β) του κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα  όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης  α’ 

της παρ.2 του αρ.1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα:  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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ζηα πξφζσπα πνπ Ωρνπλ εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, ιΪςεο απνθΨζεσλ Ϊ ειΩγρνπ ζε απηφ θαηΨ ηα 

εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο Ψλσ παξΨγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξΨθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξΫπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδΫδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρΪ ηνπ νηθεΫνπ θξΨηνπο - κΩινπο Ϊ ρψξαο Ϊηνη: 

i) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο, Ψιισο ζηελ 

πεξΫπησζε πνπ δελ αλαθΩξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα Ωρεη εθδνζεΫ Ωσο ηξεηο (3) κΪλεο πξηλ ηελ ππνβνιΪ 

ηεο, 

ii) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο, Ψιισο ζηελ πεξΫπησζε πνπ δελ αλαθΩξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα Ωρεη εθδνζεΫ Ωσο ηξεηο 

(3) κΪλεο πξηλ ηελ ππνβνιΪ ηεο, 

θαζψο θαη πεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (ηνπ λνκΫκνπ εθπξνζψπνπ) ζηελ νπνΫα ν 

πξνζσξηλφο αλΨδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο (θχξηαο & 

επηθνπξηθΪο) ζηνπο νπνΫνπο νθεΫιεη λα θαηαβΨιεη εηζθνξΩο.  

 

Ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζχληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξφλνπ ηζρχνο ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο 

εκεδαπνχο θνξείο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά, 

ηα νπνία λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 104 ηνπ λ.4412/16, πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ, 

εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη. Ρα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη καδί 

κε ηα ππφινηπα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 22 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

 

iii) πηζηνπνηεηηθφ/α αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο –Ωθδνζεο έσο ηξηψλ (3) 

κελψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ - φηη δελ ηειεΫ ππφ πηψρεπζε Ϊ Ωρεη ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα 

εμπγΫαλζεο Ϊ εηδηθΪο εθθαζΨξηζεο Ϊ ηειεΫ ππφ αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε απφ εθθαζαξηζηΪ Ϊ απφ ην 

δηθαζηΪξην Ϊ Ωρεη ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ Ϊ Ωρεη αλαζηεΫιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθΩο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο Ϊ εΨλ βξΫζθεηαη ζε νπνηαδΪπνηε αλΨινγε θαηΨζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζΫα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΩο δηαηΨμεηο λφκνπ. 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 α., πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνη ζηελ ΔιιΨδα, ηα πηζηνπνηεηηθΨ φηη δελ ηεινχλ 

ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ Ϊ ππφ αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε Ϊ φηη δελ Ωρνπλ ππαρζεΫ ζε 

δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο, εθδΫδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθεΫν ηεο Ωδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα. Ρν 

πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ωρεη ηεζεΫ ππφ εθθαζΨξηζε κε δηθαζηηθΪ απφθαζε εθδΫδεηαη 
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απφ ην νηθεΫν ΞξσηνδηθεΫν ηεο Ωδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ Ωρεη ηεζεΫ 

ππφ εθθαζΨξηζε κε απφθαζε ησλ εηαΫξσλ εθδΫδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ, ζχκθσλα κε ηηο θεΫκελεο 

δηαηΨμεηο, σο θΨζε θνξΨ ηζρχνπλ. Ρα θπζηθΨ πξφζσπα (αηνκηθΩο επηρεηξΪζεηο) δελ πξνζθνκΫδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ πεξΫ κε ζΩζεσο ζε εθθαζΨξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιΪ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηΪησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκΩλνπο ζηελ ΔιιΨδα νηθνλνκηθνχο θνξεΫο απνδεηθλχεηαη κΩζσ ηεο ειεθηξνληθΪο 

πιαηθφξκαο ηεο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ Δζφδσλ.8 

γ) γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ψξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ΠρΩζεσλ, πνπ λα Ωρεη εθδνζεΫ 

Ωσο ηξεηο (3) κΪλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπ, απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηνπλ νη πξΨμεηο επηβνιΪο 

πξνζηΫκνπ πνπ Ωρνπλ εθδνζεΫ ζε βΨξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα ζε ρξνληθφ δηΨζηεκα δχν (2) εηψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξΨο. ΚΩρξη λα θαηαζηεΫ εθηθηΪ ε 

Ωθδνζε ηνπ αλσηΩξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζΫζηαηαη απφ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΩα, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη επΫζεκε δΪισζε ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθΨ κε ηελ Ωθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Αλ ην θξΨηνο-κΩινο Ϊ ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδΫδεη ηΩηνηνπ εΫδνπο Ωγγξαθα Ϊ πηζηνπνηεηηθΨ Ϊ φπνπ ηα 

Ωγγξαθα Ϊ ην πηζηνπνηεηηθΨ απηΨ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηηο 

παξαγξΨθνπο 2.2.3.1  θαη 2.2.3.2 πεξ.α΄θαη β΄θαζψο θαη ζηελ πεξΫπησζε β΄ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3.4, 

ηα Ωγγξαθα Ϊ ηα πηζηνπνηεηηθΨ κπνξνχλ λα αληηθαζΫζηαληαη απφ Ωλνξθε βεβαΫσζε Ϊ, ζηα θξΨηε-κΩιε 

Ϊ ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΩπεηαη Ωλνξθε βεβαΫσζε, απφ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ Ϊ 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΨηνπο-κΩινπο Ϊ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη 

εγθαηεζηεκΩλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΩο παξΩρνπλ, φπνπ θξΫλεηαη αλαγθαΫν, επΫζεκε δΪισζε ζηελ νπνΫα 

αλαθΩξεηαη φηη δελ εθδΫδνληαη ηα Ωγγξαθα Ϊ ηα πηζηνπνηεηηθΨ ηεο παξνχζαο παξαγξΨθνπ Ϊ φηη ηα 

Ωγγξαθα απηΨ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΩξνληαη ζηηο παξαγξΨθνπο 2.2.3.1 θαη 

2.2.3.2 πεξ.α΄θαη β΄θαζψο θαη ζηελ πεξΫπησζε β΄ ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3.4. Νη επΫζεκεο δειψζεηο 

θαζΫζηαληαη δηαζΩζηκεο κΩζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξΫνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ Ψξζξνπ 81 

ηνπ λ.4412/16. 

δ) γηα ηηο ινηπΩο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθΩξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξΩα φηη δελ ζπληξΩρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξΨγξαθν ιφγνη 

απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5 δηθαηνινγεηηθΨ νλνκαζηηθνπνΫεζεο ησλ κεηνρψλ9, εθφζνλ ν 

πξνζσξηλφο αλΨδνρνο εΫλαη αλψλπκε εηαηξΫα. [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξΩσζεο απηΪο νη εηαηξεΫεο πνπ 

εΫλαη εηζεγκΩλεο ζην ΣξεκαηηζηΪξην ηεο ρψξαο εγθαηΨζηαζΪο ηνπο θαη ππνβΨιινπλ πεξΫ ηνχηνπ 

ππεχζπλε δΪισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο]. 

                                                           

8 Με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρηση», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
9
 Πρβλ.άρκρο 8 ν.3310/2005 και ΠΔ 82/1996. 
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Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο ππνβΨιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρΪο ηνπ θξΨηνπο ηεο Ωδξαο, 

απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΩο εΫλαη νλνκαζηηθΩο, ην νπνΫν λα Ωρεη εθδνζεΫ Ωσο ηξηΨληα 

(30) εξγΨζηκεο εκΩξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπ, θαζψο θαη αλαιπηηθΪ θαηΨζηαζε κε ηα ζηνηρεΫα 

ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξεΫαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θΨζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα 

ζηνηρεΫα απηΨ εΫλαη θαηαρσξεκΩλα ζην βηβιΫν κεηφρσλ ηεο εηαηξεΫαο, ην πνιχ ηξηΨληα εξγΨζηκεο 

εκΩξεο πξηλ απφ ηελ εκΩξα ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο. 

ΔΨλ ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο εΫλαη αιινδαπΪ αλψλπκε εηαηξΫα, θαη εθφζνλ Ωρεη, θαηΨ ην δΫθαην ηεο 

Ωδξαο ηεο, νλνκαζηηθΩο κεηνρΩο πξνζθνκΫδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρΪο ηνπ θξΨηνπο ηεο Ωδξαο, 

απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΩο εΫλαη νλνκαζηηθΩο, αλαιπηηθΪ θαηΨζηαζε κεηφρσλ, κε 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θΨζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεΫα απηΨ εΫλαη θαηαρσξεκΩλα ζην βηβιΫν 

κεηφρσλ ηεο εηαηξεΫαο κε εκεξνκελΫα ην πνιχ 30 εξγΨζηκεο εκΩξεο πξηλ ηελ ππνβνιΪ ηεο πξνζθνξΨο 

Ϊ θΨζε Ψιιν ζηνηρεΫν απφ ην νπνΫν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνΫεζε κΩρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ 

κεηνρψλ, πνπ Ωρεη ζπληειεζηεΫ ηηο ηειεπηαΫεο 30 (ηξηΨληα) εξγΨζηκεο εκΩξεο πξηλ ηελ ππνβνιΪ ηεο 

πξνζθνξΨο. 

Πε δηαθνξεηηθΪ πεξΫπησζε, δειαδΪ εθφζνλ θαηΨ ην δΫθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνΫα Ωρεη ηελ Ωδξα ηεο 

δελ Ωρεη νλνκαζηηθΩο κεηνρΩο, ππνβΨιιεη βεβαΫσζε πεξΫ κε ππνρξΩσζεο νλνκαζηηθνπνΫεζεο ησλ 

κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρΪ, εθφζνλ ππΨξρεη ζρεηηθΪ πξφβιεςε, δηαθνξεηηθΨ πξνζθνκΫδεη ππεχζπλε 

δΪισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, Ωγθπξε θαη ελεκεξσκΩλε θαηΨζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηΩρνπλ 

ηνπιΨρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξεΫηαη ηΩηνηα θαηΨζηαζε, ζρεηηθΪ θαηΨζηαζε κεηφρσλ (κε 

1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαΫα ΓεληθΪ ΠπλΩιεπζε, αλ νη κΩηνρνη απηνΫ εΫλαη γλσζηνΫ ζηελ εηαηξεΫα. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζεΫ θαηΨζηαζε θαηΨ ηα αλσηΩξσ, ε εηαηξεΫα αηηηνινγεΫ ηνπο ιφγνπο πνπ νη κΩηνρνη 

απηνΫ δελ ηεο εΫλαη γλσζηνΫ. 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ δελ ππεηζΩξρεηαη ζηελ θξΫζε ηεο σο Ψλσ αηηηνινγΫαο. Γχλαηαη, σζηφζν, λα 

απνδεΫμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιΪο ηεο θαηΨζηαζεο κεηφρσλ, θαη κφλν ζηελ πεξΫπησζε απηΪ ε 

εηαηξεΫα απνθιεΫεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζΫα. 

ΞεξαηηΩξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο ππνβΨιιεηαη ε ππεχζπλε δΪισζε ηεο θνηλΪο απφθαζεο 

ησλ πνπξγψλ ΑλΨπηπμεο θαη ΔπηθξαηεΫαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «ΓηθαηνινγεηηθΨ γηα ηελ 

ηΪξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην λ. 3414/2005»  θαη 

ζη) γηα ηελ παξΨγξαθν 2.2.3.9 ππεχζπλε δΪισζε ηνπ πξνζθΩξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΩα – φηη δελ 

Ωρεη εθδνζεΫ ζε βΨξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Β.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαΫηεζεο ηνπ Ψξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ψζθεζε 

επαγγεικαηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκΫδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο 

πνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνη ζε θξΨηνο-κΩινο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο πξνζθνκΫδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαΫσζε ηνπ αληΫζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ ΞαξαξηΪκαηνο 
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XI ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α΄ηνπ λ.4412/2016, κε ην νπνΫν πηζηνπνηεΫηαη αθελφο ε εγγξαθΪ ηνπο ζε 

απηφ θαη αθεηΩξνπ ην εηδηθφ επΨγγεικΨ ηνπο. Πηελ πεξΫπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεΫ ηΩηνην κεηξψν, ην 

Ωγγξαθν Ϊ ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεΫ λα αληηθαζΫζηαηαη απφ Ωλνξθε βεβαΫσζε Ϊ, ζηα θξΨηε-κΩιε Ϊ ζηηο 

ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΩπεηαη Ωλνξθε βεβαΫσζε, απφ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθΪο Ϊ δηνηθεηηθΪο αξρΪο, ζπκβνιαηνγξΨθνπ Ϊ αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ Ϊ εκπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγΪο Ϊ ηεο ρψξαο φπνπ εΫλαη εγθαηεζηεκΩλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο φηη 

δελ ηεξεΫηαη ηΩηνην κεηξψν θαη φηη αζθεΫ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεΫηαη γηα ηελ εθηΩιεζε ηνπ 

αληηθεηκΩλνπ ηεο ππφ αλΨζεζε ζχκβαζεο.  

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο 

ζην νηθεΫν επαγγεικαηηθφ κεηξψν. 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαΫηεζεο ηνπ Ψξζξνπ 2.2.4 

(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ψζθεζε επαγγεικαηηθΪο δξαζηεξηφηεηαο) γΫλνληαη απνδεθηΨ, 

εθφζνλ Ωρνπλ εθδνζεΫ Ωσο ηξηΨληα (30) εξγΨζηκεο εκΩξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπο,10 εθηφο αλ, 

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΨμεηο απηψλ, θΩξνπλ ζπγθεθξηκΩλν ρξφλν ηζρχνο. 

 

Β.3 Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθΪο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθΪο επΨξθεηαο ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.5 (Γελ 

απαηηείηαη)  

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6. (Γελ απαηηείηαη) 

Β.5 Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζΪο ηνπο κε πξφηππα δηαζθΨιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθΪο δηαρεΫξηζεο ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.7, δελ απαηηείηαη θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ 

απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΩαο εΫλαη 

λνκηθφ πξφζσπν, θαη ππνρξενχηαη, θαηΨ ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο 

κεηαβνιΩο ηεο ζε αξκφδηα αξρΪ (πρ ΓΔΚΖ) - πξνζθνκΫδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 

εθπξνζψπεζεο, ην νπνΫν πξΩπεη λα Ωρεη εθδνζεΫ Ωσο ηξηΨληα (30) εξγΨζηκεο εκΩξεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιΪ ηνπ 11.  Πηηο ινηπΩο πεξηπηψζεηο ηα θαηΨ πεξΫπησζε λνκηκνπνηεηηθΨ Ωγγξαθα λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΨ, αληΫζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξΫπησζε Α.Δ., 

θιπ., αλΨινγα κε ηε λνκηθΪ κνξθΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα) ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηΪ 

πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρΪο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΚΖ), αξθεΫ ε ππνβνιΪ 

απηνχ, εθφζνλ Ωρεη εθδνζεΫ Ωσο ηξεηο (3) κΪλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιΪ ηνπ. Πηηο ινηπΩο πεξηπηψζεηο 

ηα θαηΨ πεξΫπησζε λνκηκνπνηεηηθΨ Ωγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθΨ, 
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  Πρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

11
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του 

ν. 4605/2019.  
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πηζηνπνηεηηθΨ κεηαβνιψλ, αληΫζηνηρα ΦΔΘ, θιπ., αλΨινγα κε ηε λνκηθΪ κνξθΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΩα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δΪισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ θαηΨ ηελ ππνβνιΪ ηνπο. 

Νη αιινδαπνΫ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πξνζθνκΫδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηΨ ηε λνκνζεζΫα ηεο ρψξαο 

εγθαηΨζηαζεο, απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιΩπνληαη, ππεχζπλε δΪισζε  ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνΫα απνδεηθλχνληαη ηα αλσηΩξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιΩο θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα. 

Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηΩξσ Ωγγξαθα πξΩπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα, φιεο νη 

ζρεηηθΩο ηξνπνπνηΪζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξΫα 

θαηΨ ηελ εκεξνκελΫα δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαΫσκα ππνγξαθΪο θιπ.), 

ηπρφλ ηξΫηνη, ζηνπο νπνΫνπο Ωρεη ρνξεγεζεΫ εμνπζΫα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεΫα ηνπ/ησλ Ϊ/θαη 

ησλ κειψλ ηνπ νξγΨλνπ δηνΫθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 

Β.7. Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζε επΫζεκνπο θαηαιφγνπο12 πνπ πξνβιΩπνληαη 

απφ ηηο εθΨζηνηε ηζρχνπζεο εζληθΩο δηαηΨμεηο Ϊ δηαζΩηνπλ πηζηνπνΫεζε απφ νξγαληζκνχο 

πηζηνπνΫεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΨ πξφηππα πηζηνπνΫεζεο, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ 

ΞαξαξηΪκαηνο VII ηνπ ΞξνζαξηΪκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκΫδνπλ ζηηο 

αλαζΩηνπζεο αξρΩο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθΪο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρΪ Ϊ ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδΫδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνΫεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθΨ απηΨ αλαθΩξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΨ βΨζεη ησλ νπνΫσλ Ωγηλε ε εγγξαθΪ ησλ ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ ζηνλ επΫζεκν θαηΨινγν Ϊ ε πηζηνπνΫεζε θαη ε θαηΨηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 

θαηΨινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθΪ ζηνπο επΫζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο Ϊ ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδΫδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνΫεζεο, ζπληζηΨ ηεθκΪξην θαηαιιειφηεηαο 

φζνλ αθνξΨ ηηο απαηηΪζεηο πνηνηηθΪο επηινγΪο, ηηο νπνΫεο θαιχπηεη ν επΫζεκνο θαηΨινγνο Ϊ ην 

πηζηνπνηεηηθφ.  

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζε επΫζεκνπο θαηαιφγνπο  απαιιΨζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξΩσζε ππνβνιΪο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΩξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθΪο ηνπο.  

                                                           

12   Πρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ ςυμβάςεων προμθκειών, γενικών υπθρεςιών, 

εκπόνθςθσ μελετών και παροχισ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτθμονικών υπθρεςιών, δεν υφίςταται επί του παρόντοσ εκνικόσ 
επίςθμοσ κατάλογοσ του άρκρου 83 του ν. 4412/2016. Σθμειώνεται, περαιτζρω, ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν ςυνιςτά επίςθμο κατάλογο, κατά 
τισ διατάξεισ του ίδιου άρκρου, και, κατά ςυνζπεια, δεν πρζπει να ςυμπλθρώνεται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο εν  λόγω πεδίο 
ςτο ΕΕΣΣ θ ζνδειξθ «ΝΑΙ» 
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Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππνβΨιινπλ θνηλΪ πξνζθνξΨ, ππνβΨιινπλ ηα παξαπΨλσ, 

θαηΨ πεξΫπησζε δηθαηνινγεηηθΨ, γηα θΨζε νηθνλνκηθφ θνξΩα πνπ ζπκκεηΩρεη ζηελ Ωλσζε, ζχκθσλα κε 

ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ψξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

Β.9. Πηελ πεξΫπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΩαο επηζπκεΫ λα ζηεξηρζεΫ ζηηο ηθαλφηεηεο Ψιισλ θνξΩσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ωρεη ζηε δηΨζεζΪ ηνπ ηνπο αλαγθαΫνπο 

πφξνπο, πξνζθνκΫδεη, ηδΫσο, ζρεηηθΪ Ωγγξαθε δΩζκεπζε ησλ θνξΩσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ13. 

 

2.3 Θξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο 

βάζεη ηεο ηηκήο. 

ΑλΨδνρνο ζα αλαδεηρζεΫ ν ππνςΪθηνο πνπ ζα πξνζθΩξεη ηελ πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ 

Ψπνςε πξνζθνξΨ κφλν βΨζεη ηηκΪο,  ζην εθΨζηνηε ΡΚΖΚΑ ηεο ζχκβαζεο. 

ΔΫλαη επηηξεπηφ Ωλαο ππνςΪθηνο λα αλαδεηρζεΫ αλΨδνρνο ζε πεξηζζφηεξα απφ -1- ΡκΪκα, Ωσο θαη ηα 

πΩληε -5- ΡκΪκαηα. 

Ππλεπψο απφ ηνλ δηαγσληζκφ κπνξεΫ λα πξνθχςνπλ απφ Ωλαο (1) Ωσο πΩληε (5) αλΨδνρνη. 

 

2.4 Θαηάξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ                                                                  

2.4.1  Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Νη πξνζθνξΩο ππνβΨιινληαη κε βΨζε ηηο απαηηΪζεηο πνπ νξΫδνληαη ζηα Ξαξάξηεκα II ηεο 

ΓηαθΪξπμεο γηα φιεο ηηο  πεξηγξαθφκελεο ππεξεζΫεο ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Γελ επηηξΩπνληαη ελαιιαθηηθΩο πξνζθνξΩο.  

Ζ Ωλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ ππνβΨιιεη θνηλΪ πξνζθνξΨ, ε νπνΫα ππνγξΨθεηαη ππνρξεσηηθΨ 

ειεθηξνληθΨ εΫηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ απνηεινχλ ηελ Ωλσζε, εΫηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκΫκσο εμνπζηνδνηεκΩλν. Πηελ πξνζθνξΨ απαξαηηΪησο πξΩπεη λα πξνζδηνξΫδεηαη ε 

Ωθηαζε θαη ην εΫδνο ηεο ζπκκεηνρΪο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο ηεο θαηαλνκΪο ακνηβΪο κεηαμχ ηνπο) 

θΨζε κΩινπο ηεο Ωλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηΪο απηΪο. 

2.4.2  Σξφλνο θαη Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Νη πξνζθνξΩο ππνβΨιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΨ, κΩζσ ηεο 

δηαδηθηπαθΪο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κΩρξη ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα θαη ψξα 

πνπ νξΫδεη ε παξνχζα δηαθΪξπμε (άξζξν 1.5), ζηελ ΔιιεληθΪ Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΨθειν, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , ηδΫσο Ψξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθΪ Απφθαζε 

αξ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΔΘ Β‟ 1924/02-06-2017) «ΡερληθΩο ιεπηνκΩξεηεο θαη δηαδηθαζΫεο 

ιεηηνπξγΫαο ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρΪ ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο απαηηεΫηαη λα δηαζΩηνπλ 

εγθεθξηκΩλε πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ Ϊ πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ πνπ 
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 Πρβλ. άρκρο 78 παρ.1/80 ν.4412/2016. Η ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ 
προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο. 
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ππνζηεξΫδεηαη απφ εγθεθξηκΩλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνΫν ρνξεγΪζεθε απφ Ωλαλ εγθεθξηκΩλν πΨξνρν 

ππεξεζηψλ πηζηνπνΫεζεο, ν νπνΫνο πεξηιακβΨλεηαη ζηνλ θαηΨινγν εκπΫζηεπζεο πνπ πξνβιΩπεηαη ζηελ 

απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηΨμεηο 

ηεο .Α.  56902/215/02-06-2017 (ΦΔΘ Β’ 1924/02-06-2017) «ΡερληθΩο ιεπηνκΩξεηεο θαη 

δηαδηθαζΫεο ιεηηνπξγΫαο ηνπ Δζληθνχ ΠπζηΪκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» 

θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ – ΓηαδηθηπαθΪ πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζΫα εγγξαθΪο ηνπ Ψξζξνπ 5 ηεο Ϋδηαο πνπξγηθΪο Απφθαζεο. 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη, νη αιινδαπνΫ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο δελ Ωρνπλ ηελ ππνρξΩσζε λα ππνγξΨθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθΨ πνπ ππνβΨιινπλ κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπο, κε ρξΪζε πξνεγκΩλεο ειεθηξνληθΪο 

ππνγξαθΪο, αιιΨ κπνξεΫ λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδΪπνηε Ψιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ 

ζηε ρψξα πξνΩιεπζΪο ηνπο δελ εΫλαη ππνρξεσηηθΪ ε ρξΪζε πξνεγκΩλεο ςεθηαθΪο ππνγξαθΪο ζε 

δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηΩο ε πξνζθνξΨ ζπλνδεχεηαη κε 

ππεχζπλε δΪισζε, ζηελ νπνΫα δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνΩιεπζεο δελ πξνβιΩπεηαη ε ρξΪζε 

πξνεγκΩλεο ςεθηαθΪο ππνγξαθΪο Ϊ φηη, ζηε ρψξα πξνΩιεπζεο δελ εΫλαη ππνρξεσηηθΪ ε ρξΪζε 

πξνεγκΩλεο ςεθηαθΪο ππνγξαθΪο γηα ηε ζπκκεηνρΪ ζε δηαδηθαζΫεο ζχλαςεο δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ. Ζ 

ππεχζπλε δΪισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθΫνπ θΩξεη ππνγξαθΪ Ωσο θαη δΩθα (10) εκΩξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο 

2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο θαη νπνηαδΪπνηε ειεθηξνληθΪ επηθνηλσλΫα κΩζσ ηνπ 

ζπζηΪκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζΫεο ρξνλνζΪκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ψξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην Ψξζξν 9 ηεο σο Ψλσ πνπξγηθΪο Απφθαζεο. 

ΚεηΨ ηελ παξΩιεπζε ηεο θαηαιεθηηθΪο εκεξνκελΫαο θαη ψξαο, δελ ππΨξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιΪο 

πξνζθνξΨο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθΪο αδπλακΫαο ιεηηνπξγΫαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζΩηνπζα 

αξρΪ ζα ξπζκΫζεη ηα ηεο ζπλΩρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθΪ αλαθνΫλσζΪ ηεο. 

2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) Ωλαλ (ππν) θΨθειν κε ηελ Ωλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

ζηνλ νπνΫν πεξηιακβΨλνληαη ηα θαηΨ πεξΫπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΨ θαη ε ηερληθΪ πξνζθνξΨ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηεο θεΫκελεο λνκνζεζΫαο θαη ηελ παξνχζα (βι. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ). 

(β) Ωλαλ (ππν) θΨθειν κε ηελ Ωλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνΫν πεξηιακβΨλεηαη ε 

νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα θαη ηα θαηΨ πεξΫπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΨ.  

Απφ ηνλ πξνζθΩξνληα ζεκαΫλνληαη κε ρξΪζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδΫνπ ηνπ ζπζηΪκαηνο ηα ζηνηρεΫα εθεΫλα 

ηεο πξνζθνξΨο ηνπ πνπ Ωρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηΪξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 21 ηνπ 

λ. 4412/16 . Δθφζνλ Ωλαο νηθνλνκηθφο θνξΩαο ραξαθηεξΫδεη πιεξνθνξΫεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ 

χπαξμεο ηερληθνχ Ϊ εκπνξηθνχ απνξξΪηνπ, ζηε ζρεηηθΪ δΪισζΪ ηνπ, αλαθΩξεη ξεηΨ φιεο ηηο ζρεηηθΩο 

δηαηΨμεηο λφκνπ Ϊ δηνηθεηηθΩο πξΨμεηο πνπ επηβΨιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΩλεο 

πιεξνθνξΫαο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Γελ ραξαθηεξΫδνληαη σο εκπηζηεπηηθΩο πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε ηηο ηηκΩο κνλΨδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ θαη ηα ζηνηρεΫα ηεο ηερληθΪο πξνζθνξΨο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζΪ ηεο. 

2.4.2.4. Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο ζπληΨζζνπλ ηελ ηερληθΪ θαη νηθνλνκηθΪ ηνπο πξνζθνξΨ 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληΫζηνηρεο εηδηθΩο ειεθηξνληθΩο θφξκεο ηνπ ζπζηΪκαηνο. Πηελ ζπλΩρεηα ην 

ζχζηεκα παξΨγεη ηα ζρεηηθΨ ειεθηξνληθΨ αξρεΫα ηα νπνΫα ππνγξΨθνληαη ειεθηξνληθΨ θαη 

ππνβΨιινληαη απφ ηνλ πξνζθΩξνληα.   

Ρα ζηνηρεΫα πνπ πεξηιακβΨλνληαη ζηελ εηδηθΪ ειεθηξνληθΪ θφξκα ηνπ ζπζηΪκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρεΫνπ pdf (ην νπνΫν ζα ππνγξαθεΫ ειεθηξνληθΨ) πξΩπεη λα ηαπηΫδνληαη. 

Πε αληΫζεηε πεξΫπησζε ην ζχζηεκα παξΨγεη ζρεηηθφ κΪλπκα θαη ν πξνζθΩξσλ θαιεΫηαη λα παξΨγεη εθ 

λΩνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεΫν pdf]  

Θαζψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ζε κνξθή .pdf κε ηελ ηερληθή 

θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά. (Ξαξάξηεκα ΗΗ ). 

 
2.4.2.5. Ν ρξΪζηεο - νηθνλνκηθφο θνξΩαο ππνβΨιιεη ηνπο αλσηΩξσ (ππν)θαθΩινπο κΩζσ ηνπ 

ΠπζηΪκαηνο, φπσο πεξηγξΨθεηαη παξαθΨησ: 

Ρα ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ γηα ηε ζπκκεηνρΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα ζηε δηαδηθαζΫα ππνβΨιινληαη 

απφ απηφλ ειεθηξνληθΨ ζε κνξθΪ αξρεΫσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ Ωρνπλ ζπληαρζεΫ/παξαρζεΫ απφ ηνλ 

Ϋδην, θΩξνπλ εγθεθξηκΩλε πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ Ϊ πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ κε 

ρξΪζε εγθεθξηκΩλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη ζεψξεζε γλεζΫνπ ηεο ππνγξαθΪο, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ αλαθεξζΩλησλ ζηελ ηειεπηαΫα ππνπαξΨγξαθν ηεο παξαγξΨθνπ 2.4.2.1 ηνπ παξφληνο 

γηα ηνπο αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο. 

Απφ ην Πχζηεκα εθδΫδεηαη ειεθηξνληθΪ απφδεημε ππνβνιΪο πξνζθνξΨο, ε φπνηα απνζηΩιιεηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξΩα κε κΪλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεΫνπ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξΨ ππνβΨιινληαη ηδησηηθΨ Ωγγξαθα, απηΨ γΫλνληαη απνδεθηΨ εΫηε 

θαηΨ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4250/2014 (Α‟ 94), εΫηε θαη ζε απιΪ θσηνηππΫα, εθφζνλ 

ζπλππνβΨιιεηαη ππεχζπλε δΪισζε, ζηελ νπνΫα βεβαηψλεηαη ε αθξΫβεηΨ ηνπο θαη ε νπνΫα θΩξεη 

ππνγξαθΪ κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο14. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεΫα ηεο 

ειεθηξνληθΪο πξνζθνξάο ηα νπνΫα απαηηεΫηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 11 παξ.2 ηνπ λ.2690/1999 «Θψδηθαο ΓηνηθεηηθΪο ΓηαδηθαζΫαο», φπσο 

                                                           
14

 Πρβλ. Άρκρο 92 παρ.8 του ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ.8, περ. β’ του ν.4605/2019 και τροποποιικθκε με το 
άρκρο 56 παρ.4 του ν.460/2019. 
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ηξνπνπνηΪζεθε κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 1 παξ.2 ηνπ λ. 4250/2014. ΡΩηνηα ζηνηρεΫα θαη 

δηθαηνινγεηηθΨ εΫλαη ελδεηθηηθΨ ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα Ωγγξαθα ηα 

νπνΫα Ωρνπλ εθδνζεΫ απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο 

θαη ηα Ωγγξαθα πνπ θΩξνπλ ηε Πθξαγίδα ηεο Σάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκΫδνληαη ζε Ωληππε 

κνξθΪ ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ ηα νπνΫα θΩξνπλ ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθΨ 

θπιιΨδηα θαη φζα πξνβιΩπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξεΫο ππνρξενχληαη λα απνδΩρνληαη ζε 

αληΫγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.  

 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα δεηεΫ απφ πξνζθΩξνληεο θαη ππνςΪθηνπο ζε νπνηνδΪπνηε ρξνληθφ 

ζεκεΫν θαηΨ ηελ δηΨξθεηα ηεο δηαδηθαζΫαο, λα ππνβΨιινπλ ζε Ωληππε κνξθΪ θαη ζε εχινγε πξνζεζκΫα 

φια Ϊ νξηζκΩλα δηθαηνινγεηηθΨ θαη ζηνηρεΫα πνπ Ωρνπλ ππνβΨιεη ειεθηξνληθΨ, φηαλ απηφ απαηηεΫηαη γηα 

ηελ νξζΪ δηεμαγσγΪ ηεο δηαδηθαζΫαο. 

 
2.4.3 . Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο 

Ρα ζηνηρεΫα θαη δηθαηνινγεηηθΨ γηα ηελ ζπκκεηνρΪ ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθΪ δηαδηθαζΫα 

πεξηιακβΨλνπλ: 

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.), φπσο πξνβιΩπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 

ηνπ Ψξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 (Ξαξάξηεκα I) θαη 

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιΩπεηαη ζην Ψξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζηα Ψξζξα 

2.1.5 θαη 2.2.2 αληΫζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο. ΔπηζπλΨπηεηαη ππφδεηγκα ΔγγπεηηθΪο ΔπηζηνιΪο 

ζην ΞαξΨξηεκα III ηεο παξνχζεο. 

Νη πξνζθΩξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ ην νπνΫν Ωρεη αλαξηεζεΫ, ζε κνξθΪ 

αξρεΫσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθΪ πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεΫ 

αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο δηαθΪξπμεο (Ξαξάξηεκα Η).  

Ρν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβΨιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλαξηεκΩλεο νδεγΫεο - αλαθνΫλσζε ηεο ΓεληθΪο 

ΓξακκαηεΫαο ΔκπνξΫνπ θαη ΞξνζηαζΫαο ΘαηαλαισηΪ ηνπ πνπξγεΫνπ ΝηθνλνκΫαο θαη ΑλΨπηπμεο  

“Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ESPD)” ζηνλ θΨησζη δηαδηθηπαθφ ηφπν:  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4

703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D348662

4636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] (βιΩπε θαη ΘαηεπζπληΪξηα ΝδεγΫα 23 ΔΑΑΓΖΠ) 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ε ελ ιφγσ 

ππνρξΩσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπΪζεηο ειεθηξνληθΪο Ωθδνζεο (πρ. εγγπΪζεηο ηνπ Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ). 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππνβΨιινπλ θνηλΪ πξνζθνξΨ, ππνβΨιινπλ ην ΔΔΔΠ γηα θΨζε 

νηθνλνκηθφ θνξΩα πνπ ζπκκεηΩρεη ζηελ Ωλσζε. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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2.4.3.2 Ρερληθή Ξξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξΩπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηΪζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθΩο πνπ Ωρνπλ 

ηεζεΫ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ κε ην Ξαξάξηεκα II ηεο ΓηαθΪξπμεο «Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή 

Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο», πεξηγξΨθνληαο αθξηβψο πψο νη 

ζπγθεθξηκΩλεο απαηηΪζεηο θαη πξνδηαγξαθΩο πιεξνχληαη. ΞεξηιακβΨλεη ηδΫσο ηα Ωγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθΨ, βΨζεη ησλ νπνΫσλ ζα αμηνινγεζεΫ ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, 

κε βΨζε ην θξηηΪξην αλΨζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο Ψλσ ΞαξΨξηεκα . 

Νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο αλαθΩξνπλ ην ηκΪκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηΫζεληαη λα αλαζΩζνπλ ππφ κνξθΪ 

ππεξγνιαβΫαο ζε ηξΫηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΨβνπο πνπ πξνηεΫλνπλ. 

2.4.4  Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ ζπληΨζζεηαη κε βΨζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηΪξην αλΨζεζεο 

φπσο νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 2.3.1. ηεο παξνχζαο. 

Ζ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ ππνβΨιιεηαη ειεθηξνληθΨ επΫ πνηλΪ απνξξΫςεσο ζηνλ (ππν)θΨθειν 

«ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ».  

Νη ζπκκεηΩρνπζεο εηαηξεΫεο δηθαηνχληαη λα ππνβΨιινπλ πξνζθνξΨ γηα 1 ,Ϊ 2 ,Ϊ 3 ,Ϊ 4 ,Ϊ 5 ΡκΪκαηα. 

ΔΫλαη επηηξεπηφ Ωλαο πξνζθΩξσλ λα αλαδεηρζεΫ ΑλΨδνρνο ζε πεξηζζφηεξα απφ Ωλα (1) ΡκΪκαηα, Ωσο 

πΩληε (5) ΡκΪκαηα. ΔπνκΩλσο, απφ ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ Ωλαο (1) Ωσο 

πΩληε (5) ΑλΨδνρνη. 

Α. Ρηκέο 

Ζ ηηκΪ ηεο παξερφκελεο ππεξεζΫαο δΫλεηαη ζε επξψ αλΨ κνλΨδα.  

Πηελ ηηκΪ πεξηιακβΨλνληαη νη ππΩξ ηξΫησλ θξαηΪζεηο, σο θαη θΨζε Ψιιε επηβΨξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θεΫκελε λνκνζεζΫα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρΪ ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΩπεηαη ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Νη ππΩξ ηξΫησλ θξαηΪζεηο ππφθεηληαη ζην εθΨζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΩινο ραξηνζΪκνπ 3% θαη ζηελ 

επ‟ απηνχ εηζθνξΨ ππΩξ ΝΓΑ 20%. 

ΔπηζεκαΫλεηαη φηη ην εθΨζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επΫ ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηΩξσ ηηκΪο ζα ππνινγΫδεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκΩο εΫλαη ζηαζεξΩο θαζ‟ φιε ηε δηΨξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Υο απαξΨδεθηεο ζα απνξξΫπηνληαη πξνζθνξΩο ζηηο νπνΫεο: α) δελ δΫλεηαη ηηκΪ ζε ΔΟΥ Ϊ πνπ 

θαζνξΫδεηαη ζρΩζε ΔΟΥ πξνο μΩλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθΪλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκΪ, κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκΪ ππεξβαΫλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξΫδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ζην 

Ψξζξν 1.3 ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο.  
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2.4.5  Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΩο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο γηα δηΨζηεκα 6 

κελψλ  απφ ηελ επφκελε ηεο δηελΩξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο απηΪ νξΫδεηαη ζην Ψξζξν 1.5 ηεο 

παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο, Ωσο θαη 27/12/2020.  

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΨο κπνξεΫ λα παξαηεΫλεηαη εγγξΨθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεΫ απφ ηελ 

αλαζΩηνπζα αξρΪ, πξηλ απφ ηε ιΪμε ηεο, κε αληΫζηνηρε παξΨηαζε ηεο εγγπεηηθΪο επηζηνιΪο 

ζπκκεηνρΪο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΨγξαθν 

2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα Ϋζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο Ψλσ 

αξρηθΪ δηΨξθεηα. 

ΚεηΨ ηε ιΪμε θαη ηνπ παξαπΨλσ αλψηαηνπ νξΫνπ ρξφλνπ παξΨηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΨο, ηα 

απνηειΩζκαηα ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ θξΫλεη, θαηΨ 

πεξΫπησζε, αηηηνινγεκΩλα, φηη ε ζπλΩρηζε ηεο δηαδηθαζΫαο εμππεξεηεΫ ην δεκφζην ζπκθΩξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο πνπ ζπκκεηΩρνπλ ζηε δηαδηθαζΫα κπνξνχλ λα επηιΩμνπλ εΫηε λα παξαηεΫλνπλ ηελ 

πξνζθνξΨ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρΪο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεΫ πξηλ ηελ πΨξνδν ηνπ αλσηΩξσ 

αλψηαηνπ νξΫνπ παξΨηαζεο ηεο πξνζθνξΨο ηνπο εΫηε φρη. Πηελ ηειεπηαΫα πεξΫπησζε, ε δηαδηθαζΫα 

ζπλερΫδεηαη κε φζνπο παξΩηεηλαλ ηηο πξνζθνξΩο ηνπο θαη απνθιεΫνληαη νη ινηπνΫ νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο. 

Πε πεξΫπησζε πνπ ιΪμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεΫ παξΨηαζε ηεο πξνζθνξΨο, 

ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δχλαηαη κε αηηηνινγεκΩλε απφθαζΪ ηεο, εθφζνλ ε εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο 

εμππεξεηεΫ ην δεκφζην ζπκθΩξνλ, λα δεηΪζεη εθ ησλ πζηΩξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο πνπ 

ζπκκεηΩρνπλ ζηε δηαδηθαζΫα εΫηε λα παξαηεΫλνπλ ηελ πξνζθνξΨ ηνπο εΫηε φρη. 

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο δειψλεηαη κε ζρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα κέζα 

ζηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά». 

 

2.4.6  Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζΩηνπζα αξρΪ κε βΨζε ηα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξΫπηεη, ζε θΨζε πεξΫπησζε, πξνζθνξΨ: 

α) ε νπνΫα δελ ππνβΨιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξΫδεηαη πην πΨλσ 

θαη ζπγθεθξηκΩλα ζηηο παξαγξΨθνπο 2.4.1 (ΓεληθνΫ φξνη ππνβνιΪο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη 

ηξφπνο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθΩισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο, ηερληθΪο 

πξνζθνξΨο), 2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθΩινπ νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιΪο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΑπνζθξΨγηζε θαη αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιΪο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνΫα πεξηΩρεη αηΩιεηεο, ειιεΫςεηο, αζΨθεηεο Ϊ ζθΨικαηα, εθφζνλ απηΨ δελ επηδΩρνληαη 

ζπκπιΪξσζε Ϊ δηφξζσζε Ϊ εθφζνλ επηδΩρνληαη ζπκπιΪξσζε Ϊ δηφξζσζε, δελ Ωρνπλ απνθαηαζηαζεΫ 
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θαηΨ ηελ απνζαθΪληζε θαη ηελ ζπκπιΪξσζΪ ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξΨγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο 

δηαθΪξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνΫα ν πξνζθΩξσλ δελ Ωρεη παξΨζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγΪζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκΩλεο πξνζεζκΫαο Ϊ ε εμΪγεζε δελ εΫλαη απνδεθηΪ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ζχκθσλα κε 

ηελ παξΨγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην Ψξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνΫα εΫλαη ελαιιαθηηθΪ πξνζθνξΨ, 

ε) ε νπνΫα ππνβΨιιεηαη απφ Ωλαλ πξνζθΩξνληα πνπ Ωρεη ππνβΨιιεη δχν Ϊ πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΩο. 

Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΨθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ 

ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξΫπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ κε 

θνηλΨ κΩιε, θαζψο θαη ζηελ πεξΫπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ζπκκεηΩρνπλ εΫηε απηνηειψο εΫηε σο 

κΩιε ελψζεσλ,  

δ) ε νπνΫα εΫλαη ππφ αΫξεζε, 

ε) ε νπνΫα ζΩηεη φξν αλαπξνζαξκνγΪο, 

ζ) ε νπνΫα παξνπζηΨδεη ειιεΫςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ωγγξαθα ηεο 

παξνχζεο δηαθΪξπμεο θαη απνθιΫζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο ηεο 

ζχκβαζεο. 
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3. ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1  Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Ρν πηζηνπνηεκΩλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξΨγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 

ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο (ΔπηηξνπΪ Γηαγσληζκνχ), πξνβαΫλεη ζηελ Ωλαξμε ηεο δηαδηθαζΫαο ειεθηξνληθΪο 

απνζθξΨγηζεο ησλ θαθΩισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηΨ ην Ψξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο 

ηα εμΪο ζηΨδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθΩινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή 

Ξξνζθνξά» ηΩζζεξηο (4) εξγΨζηκεο εκΩξεο κεηΨ ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο 

πξνζθνξψλ δειαδΪ ηελ 26/06/2020 εκΩξα  Ξαξαζθεπή θαη ψξα 09:00 π.κ.  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθΩινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηΨ ηελ 

εκεξνκελΫα θαη ψξα πνπ ζα νξΫζεη ε αλαζΩηνπζα αξρΪ. 

Κε ηελ απνζθξΨγηζε ησλ σο Ψλσ θαθΩισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ψξζξν 

3.1.2 ηεο παξνχζαο, θΨζε πξνζθΩξσλ απνθηΨ πξφζβαζε ζηηο ινηπΩο πξνζθνξΩο θαη ηα ππνβιεζΩληα 

δηθαηνινγεηηθΨ ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθεΫλσλ ηεο θΨζε πξνζθνξΨο πνπ Ωρνπλ 

ραξαθηεξηζζεΫ σο εκπηζηεπηηθΩο. 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ λα θαιΩζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα Ωγγξαθα Ϊ δηθαηνινγεηηθΨ πνπ Ωρνπλ ππνβιεζεΫ, Ϊ λα δηεπθξηλΫζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθΪο Ϊ νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

3.1.2  Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

ΚεηΨ ηελ θαηΨ πεξΫπησζε ειεθηξνληθΪ απνζθξΨγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ πξνβαΫλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κΩζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΩλσλ ζην Πχζηεκα νξγΨλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηΨ ηα ινηπΨ ησλ θεηκΩλσλ δηαηΨμεσλ.  

Δηδηθφηεξα : 

α) Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεΫ φζνπο ππΩβαιαλ πξνζθνξΩο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζΩληα απηψλ δηθαηνινγεηηθΨ θαη ηα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνΫν 

ππνγξΨθεηαη απφ ηα κΩιε ηνπ νξγΨλνπ15.  

β) Πηε ζπλΩρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαΫλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνΫσλ ηα δηθαηνινγεηηθΨ ζπκκεηνρΪο Ωθξηλε πιΪξε. Ζ 

αμηνιφγεζε γΫλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληΨζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηΪζεηο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρΪ φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληΫζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηΩξσ.   

                                                           

15 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ.5 του ν.4412/2016 «Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους» 
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Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεΫ λα 

ζπληΨζζεηαη εληαΫν πξαθηηθφ, ην νπνΫν θνηλνπνηεΫηαη απφ ην σο Ψλσ φξγαλν, κΩζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο», κφλν ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, πξνθεηκΩλνπ ε ηειεπηαΫα λα 

νξΫζεη ηελ εκεξνκελΫα θαη ψξα απνζθξΨγηζεο ηνπ (ππν)θαθΩινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) ΚεηΨ ηελ νινθιΪξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηΩξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηΨ ηελ 

εκεξνκελΫα θαη ψξα πνπ νξΫδεηαη ζηελ εηδηθΪ πξφζθιεζε νη θΨθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ) Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο  

ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή 

απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηεΫηαη απφ ην σο Ψλσ φξγαλν, κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο», ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ πξνο Ωγθξηζε. 

ΔΨλ νη πξνζθνξΩο θαΫλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρΩζε κε ην αληηθεΫκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζΩηνπζα αξρΪ απαηηεΫ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεΫο λα εμεγΪζνπλ ηελ ηηκΪ Ϊ ην θφζηνο πνπ 

πξνηεΫλνπλ ζηελ πξνζθνξΨ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθΪο πξνζεζκΫαο, θαηΨ αλψηαην φξην δΩθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξΫπησζε απηΪ εθαξκφδνληαη ηα 

Ψξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

Πηελ πεξΫπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ επηιΩγεη ηνλ αλΨδνρν κε θιΪξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππΩβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΩο. Ζ θιΪξσζε γΫλεηαη ελψπηνλ ηεο 

ΔπηηξνπΪο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζΫα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΩσλ πνπ ππΩβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 

πξνζθνξΩο (αξ.90 λ.4412/16).  

Πηε ζπλΩρεηα εθδΫδεηαη απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ κηα απφθαζε, κε ηελ νπνΫα επηθπξψλνληαη ηα 

απνηειΩζκαηα φισλ ησλ αλσηΩξσ ζηαδΫσλ («ΓηθαηνινγεηηθΨ ΠπκκεηνρΪο», «ΡερληθΪ ΞξνζθνξΨ» θαη 

«ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ»), ε νπνΫα θνηλνπνηεΫηαη κε επηκΩιεηα απηΪο ζηνπο πξνζθΩξνληεο, κΩζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο» ηνπ ζπζηΪκαηνο ΔΠΖΓΖΠ, καδί κε αληίγξαθν ησλ 

αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ σο 

άλσ ζηαδίσλ. 

Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο. 
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3.2 Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

ΚεηΨ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ απνζηΩιιεη ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ 

πξφζθιεζε κΩζσ ηνπ ζπζηΪκαηνο ζηνλ πξνζθΩξνληα, ζηνλ νπνΫν πξφθεηηαη λα γΫλεη ε θαηαθχξσζε 

(«πξνζσξηλφ αλΨδνρν») θαη ηνλ θαιεΫ λα ππνβΨιεη εληφο πξνζεζκΫαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνΫεζε ηεο ζρεηηθΪο Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα λνκηκνπνΫεζεο θαη 

ηα πξσηφηππα Ϊ αληΫγξαθα πνπ εθδΫδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξΨθνληαη ζηελ παξΨγξαθν 2.2.9.2. ηεο 

παξνχζαο δηαθΪξπμεο, σο απνδεηθηηθΨ ζηνηρεΫα γηα ηε κε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξΨθνπ 2.2.3 ηεο δηαθΪξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιΪξσζε ησλ θξηηεξΫσλ πνηνηηθΪο επηινγΪο ησλ 

παξαγξΨθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηΪο. 

Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθΨ, ππνβΨιινληαη απφ ηνλ πξνζθΩξνληα («πξνζσξηλφ αλΨδνρν»), 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, ζε κνξθΪ αξρεΫσλ .pdf θαη πξνζθνκΫδνληαη θαηΨ πεξΫπησζε 

απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο, θαηΨ ηηο 

δηαηΨμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α‟ 94). ΔηδηθΨ ηα απνδεηθηηθΨ, ηα νπνΫα απνηεινχλ ηδησηηθΨ Ωγγξαθα, 

κπνξεΫ λα γΫλνληαη απνδεθηΨ θαη ζε απιΪ θσηνηππΫα, εθφζνλ ζπλππνβΨιιεηαη ππεχζπλε δήισζε 

ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Όηαλ ππνγξΨθνληαη 

απφ ηνλ Ϋδην θΩξνπλ ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ.  

Κε ηελ παξαιαβΪ ησλ σο Ψλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδΫδεη επηβεβαΫσζε ηεο παξαιαβΪο ηνπο 

θαη απνζηΩιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κΪλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνΫν πξφθεηηαη λα γΫλεη ε 

θαηαθχξσζε. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθΨ Ϊ ππΨξρνπλ ειιεΫςεηο ζε απηΨ πνπ ππνβιΪζεθαλ 

θαη ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο ππνβΨιιεη εληφο ηεο πξνζεζκΫαο ηεο παξ.5.3.1 ηνπ παξφληνο, αΫηεκα 

πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξΨηαζε ηεο πξνζεζκΫαο ππνβνιΪο, ην νπνΫν 

ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθΨ Ωγγξαθα απφ ηα νπνΫα λα απνδεηθλχεηαη φηη Ωρεη αηηεζεΫ ηε ρνξΪγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ παξαηεΫλεη ηελ πξνζεζκΫα ππνβνιΪο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα 

φζν ρξφλν απαηηεζεΫ γηα ηε ρνξΪγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρΩο. 

Ρν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δεηΪζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηΨ ηε δηαδηθαζΫα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ Ϊ αηηΪζεσλ ζπκκεηνρΪο θαη πξηλ ην 

ζηΨδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγΪ ηεο δηΨηαμεο ηνπ Ψξζξνπ 79 παξ. 5 εδαθ. α‟ ηνπ λ. 4412/2016, 

ηεξνπκΩλσλ ησλ αξρψλ ηεο Ϋζεο κεηαρεΫξηζεο θαη ηεο δηαθΨλεηαο. 

Όζνη δελ Ωρνπλ απνθιεηζηεΫ νξηζηηθΨ ιακβΨλνπλ γλψζε ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηΩζεθαλ. 

ΑπνξξΫπηεηαη ε πξνζθνξΨ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπΫπηεη ππΩξ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρΪο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γΫλεηαη ζηνλ πξνζθΩξνληα πνπ ππΩβαιε ηελ ακΩζσο 
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επφκελε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ, ηεξνπκΩλεο ηεο αλσηΩξσ δηαδηθαζΫαο, 

εΨλ: 

i)  θαηΨ ηνλ Ωιεγρν ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεΫ φηη ηα ζηνηρεΫα πνπ δειψζεθαλ κε ην 

Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν Πχκβαζεο, εΫλαη ςεπδΪ Ϊ αλαθξηβΪ, Ϊ  

ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΩλν ρξνληθφ δηΨζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα Ϊ αληΫγξαθα 

ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ Ϊ  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΨ πνπ πξνζθνκΫζζεθαλ λνκΫκσο θαη εκπξνζΩζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 

φξνη θαη νη πξνυπνζΩζεηο ζπκκεηνρΪο ζχκθσλα κε ηα Ψξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 Ωσο  

2.2.8 (θξηηΪξηα πνηνηηθΪο επηινγΪο) ηεο παξνχζαο,  

Πε πεξΫπησζε Ωγθαηξεο θαη πξνζΪθνπζαο ελεκΩξσζεο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο γηα κεηαβνιΩο ζηηο 

πξνυπνζΩζεηο ηηο νπνΫεο ν πξνζσξηλφο αλΨδνρνο εΫρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν 

Πχκβαζεο φηη πιεξνΫ, νη νπνΫεο επΪιζαλ Ϊ γηα ηηο νπνΫεο Ωιαβε γλψζε κεηΨ ηελ δΪισζε θαη κΩρξη ηελ 

εκΩξα ηεο Ωγγξαθεο εηδνπνΫεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

(νςηγελεΫο κεηαβνιΩο), δελ θαηαπΫπηεη ππΩξ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο ε εγγχεζε ζπκκεηνρΪο ηνπ.  

Αλ θαλΩλαο απφ ηνπο πξνζθΩξνληεο δελ ππνβΨιιεη αιεζΪ Ϊ αθξηβΪ δΪισζε ή δελ πξνζθνκΫζεη Ωλα Ϊ 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΨ ή δελ απνδεΫμεη φηη πιεξνΫ ηα θξηηΪξηα πνηνηηθΪο 

επηινγΪο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΨθνπο 2.2.4-2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο, ε δηαδηθαζΫα 

καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζΫα ειΩγρνπ ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 

ηελ ΔπηηξνπΪ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζην νπνΫν αλαγξΨθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιΪξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηΨ 

ηα νξηδφκελα αλσηΩξσ θαη ηε δηαβΫβαζε ηνπ θαθΩινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΩηνπζαο 

αξρΪο γηα ηε ιΪςε απφθαζεο εΫηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εΫηε γηα ηε καηαΫσζε ηεο 

δηαδηθαζΫαο. ΔπηζεκαΫλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπΪ ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκΩλε εηζΪγεζΪ ηεο, 

κπνξεΫ λα πξνηεΫλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε Ϊ κεγαιχηεξε Ϊ κηθξφηεξε 

πνζφηεηα θαηΨ πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμΪο: πνζνζηφ 15% ζηελ πεξΫπησζε ηεο κεγαιχηεξεο 

πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 50% ζηελ πεξΫπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κΩξνπο ηεο 

πνζφηεηαο θΨησ ηνπ θαζνξηδνκΩλνπ σο αλσηΩξσ πνζνζηνχ, απαηηεΫηαη πξνεγνχκελε απνδνρΪ απφ 

ηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν. 

Ρα απνηειΩζκαηα ηνπ ειΩγρνπ ησλ παξαπΨλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζΪγεζεο ηεο ΔπηηξνπΪο, 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

3.3 Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ θνηλνπνηεΫ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδΫ κε αληΫγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο δηαδηθαζΫαο ειΩγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΨζε πξνζθΩξνληα πνπ δελ Ωρεη 

απνθιεηζζεΫ νξηζηηθΨ, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν, ειεθηξνληθΨ κΩζσ ηνπ ζπζηΪκαηνο.   

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξΨγεη ηα Ωλλνκα απνηειΩζκαηΨ ηεο, εθφζνλ ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δελ 

ηελ θνηλνπνΫεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθΩξνληεο πνπ δελ Ωρνπλ απνθιεηζηεΫ νξηζηηθΨ. 



Σελίδα 39 

Ρα Ωλλνκα απνηειΩζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδΫσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επΩξρνληαη 

εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξΩμνπλ ζσξεπηηθΨ ηα εμΪο: 

α) παξΩιζεη Ψπξαθηε ε πξνζεζκΫα Ψζθεζεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο Ϊ ζε πεξΫπησζε Ψζθεζεο, 

παξΩιζεη Ψπξαθηε ε πξνζεζκΫα Ψζθεζεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο θαηΨ ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ζε 

πεξΫπησζε Ψζθεζεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο θαηΨ ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ., εθδνζεΫ απφθαζε επΫ ηεο 

αΫηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξΪγεζεο πξνζσξηλΪο δηαηαγΪο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

ηειεπηαΫν εδΨθην ηεο παξαγξΨθνπ 4 ηνπ Ψξζξνπ 372 ηνπλ.4412/16. 

β) νινθιεξσζεΫ επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο Ωιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ ΠπλΩδξην, ζχκθσλα κε ηα 

Ψξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηεΫηαη (δελ απαηηεΫηαη ζηελ παξνχζα). 

γ) θνηλνπνηεζεΫ ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλΨδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβΨιιεη ζηελ 

πεξΫπησζε πνπ απαηηεΫηαη, Ωπεηηα απφ ζρεηηθΪ πξφζθιεζε, ππεχζπλε δΪισζε, θαηΨ ηα νξηδφκελα ζην 

Ψξζξν 79Αηνπ λ.4412/16, ζηελ νπνΫα ζα δειψλεηαη φηη, δελ Ωρνπλ επΩιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ 

νςηγελεΫο κεηαβνιΩο θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηνπ Ψξζξνπ 104 ηνπ λ.4412/16 θαη κφλνλ ζηελ πεξΫπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειΩγρνπ Ϊ ηεο Ψζθεζεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο θαηΨ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

Ζ ππεχζπλε δΪισζε ειΩγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα ΔπηηξνπΪ Γηαγσληζκνχ, ε νπνΫα ζπληΨζζεη πξαθηηθφ 

πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε.  

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ πξνζθαιεΫ ηνλ αλΨδνρν λα πξνζΩιζεη γηα ππνγξαθΪ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζΩηνληαο 

ηνπ πξνζεζκΫα πνπ δε κπνξεΫ λα ππεξβαΫλεη ηηο εΫθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ Ωρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηΪξα.  

Πηελ πεξΫπησζε πνπ ν αλΨδνρνο δελ πξνζΩιζεη λα ππνγξΨςεη ην σο Ψλσ ζπκθσλεηηθφ κΩζα ζηελ 

ηεζεΫζα πξνζεζκΫα, θεξχζζεηαη Ωθπησηνο, θαηαπΫπηεη ππΩξ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο ε εγγπεηηθΪ 

επηζηνιΪ ζπκκεηνρΪο ηνπ θαη αθνινπζεΫηαη ε Ϋδηα σο Ψλσ δηαδηθαζΫα γηα ηνλ πξνζθΩξνληα πνπ 

ππΩβαιε ηελ ακΩζσο επφκελε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ.  

 

3.4 Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία  

ΘΨζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνΫνο Ωρεη Ϊ εΫρε ζπκθΩξνλ λα ηνπ αλαηεζεΫ ε ζπγθεθξηκΩλε ζχκβαζε θαη 

Ωρεη Ϊ εΫρε ππνζηεΫ Ϊ ελδΩρεηαη λα ππνζηεΫ δεκηΨ απφ εθηειεζηΪ πξΨμε Ϊ παξΨιεηςε ηεο αλαζΩηνπζαο 

αξρΪο, θαηΨ παξΨβαζε ηεο λνκνζεζΫαο ηεο ΔπξσπατθΪο Έλσζεο Ϊ ηεο εζσηεξηθΪο λνκνζεζΫαο, 

δηθαηνχηαη  λα αζθΪζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ 

Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ)16 θαηΨ ηεο ζρεηηθΪο πξΨμεο Ϊ παξΨιεηςεο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, 

πξνζδηνξΫδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθψο θαη πξαγκαηηθΩο αηηηΨζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αΫηεκΨ ηνπ. Πε 

πεξΫπησζε πξνζθπγΪο θαηΨ πξΨμεο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο ε πξνζεζκΫα γηα ηελ Ψζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο εΫλαη : 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο πξνζβαιφκελεο πξΨμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξΩα αλ ε πξΨμε θνηλνπνηΪζεθε κε ειεθηξνληθΨ κΩζα Ϊ ηειεκνηνηππΫα Ϊ 

                                                           

16 Σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο όπως αυτό παρατίθεται στο παράρτημα IV 
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(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνΫεζε ηεο πξνζβαιφκελεο πξΨμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηΪζεθαλ Ψιια κΩζα επηθνηλσλΫαο, Ψιισο  

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιΪξε, πξαγκαηηθΪ Ϊ ηεθκαηξψκελε, γλψζε ηεο πξΨμεο πνπ βιΨπηεη 

ηα ζπκθΩξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΩα.  

ΔηδηθΨ γηα ηελ Ψζθεζε πξνζθπγΪο θαηΨ πξνθΪξπμεο, ε πιΪξε γλψζε απηΪο ηεθκαΫξεηαη κεηΨ ηελ 

πΨξνδν δεθαπΩληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζΫεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ.  

Πε πεξΫπησζε παξΨιεηςεο ε πξνζεζκΫα γηα ηελ Ψζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο εΫλαη δεθαπΩληε 

(15) εκΩξεο απφ ηελ επνκΩλε ηεο ζπληΩιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξΨιεηςεο.   

Ζ πξνδηθαζηηθΪ πξνζθπγΪ θαηαηΫζεηαη ειεθηξνληθΨ17 κΩζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔπηθνηλσλΫα» ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιΩγνληαο θαηΨ πεξΫπησζε ηελ Ωλδεημε 

«ΞξνδηθαζηηθΪ ΞξνζθπγΪ» θαη επηζπλΨπηνληαο ην ζρεηηθφ Ωγγξαθν ζε κνξθΪ ειεθηξνληθνχ αξρεΫνπ 

Portable Document Format (PDF), ην νπνΫν θΩξεη εγθεθξηκΩλε πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ Ϊ 

πξνεγκΩλε ειεθηξνληθΪ ππνγξαθΪ κε ρξΪζε εγθεθξηκΩλσλ πηζηνπνηεηηθψλ.18 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ψζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο θαηαηΫζεηαη παξΨβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππΩξ ηνπ ΓεκνζΫνπ, θαηΨ ηα εηδηθΨ νξηδφκελα ζην Ψξζξν 363 ηνπ λ.4412/2016, ζην 

Ψξζξν 19 παξ.1.1 θαη ζην Ψξζξν 7 ηεο κε αξηζκ.56902/215 .Α.  

Ρν παξΨβνιν επηζηξΩθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξΫπησζε νιηθΪο Ϊ κεξηθΪο απνδνρΪο ηεο 

πξνζθπγΪο ηνπ Ϊ ζε πεξΫπησζε πνπ, πξηλ ηελ Ωθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επΫ ηεο πξνζθπγΪο, ε 

αλαζΩηνπζα αξρΪ αλαθαιεΫ ηελ πξνζβαιιφκελε πξΨμε Ϊ πξνβαΫλεη ζηελ νθεηιφκελε ελΩξγεηα.   

Ζ πξνζεζκΫα γηα ηελ Ψζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο θαη ε ΨζθεζΪ ηεο, θσιχνπλ ηε ζχλαςε  

ηεο ζχκβαζεο επΫ πνηλΪ αθπξφηεηαο, , ε νπνΫα δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηΨ απφ Ψζθεζε 

πξνζθπγΪο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016. Θαη‟ εμαΫξεζε, δελ θσιχεηαη ε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο εΨλ ππνβιΪζεθε κφλν κΫα (1) πξνζθνξΨ θαη δελ ππΨξρνπλ ελδηαθεξφκελνη ππνςΪθηνη. 

ΘαηΨ ηα ινηπΨ  ε Ψζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθΪο 

δηαδηθαζΫαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλΨ κΩηξα πξνζηαζΫαο θαηΨ ην Ψξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.   

Νη αλαζΩηνπζεο αξρΩο κΩζσ ηεο ιεηηνπξγΫαο ηεο «ΔπηθνηλσλΫαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ: 

 Θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγΪ ζε θΨζε ελδηαθεξφκελν ηξΫην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξ.α ηνπ πξψηνπ εδαθΫνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ.365 ηνπ λ.4412/16 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 

ηνπ Ψξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

 ΓηαβηβΨδνπλ ζηελ ΑξρΪ ΔμΩηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξ.β ηνπ πξψηνπ εδαθΫνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ.365 ηνπ λ.4412/16 , ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 1 

ηνπ Ψξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017 

                                                           

17 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 του ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ.56902/2015 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

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

18 Σύμφωνα με την παρ.3 του αρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Ζ ΑΔΞΞ απνθαΫλεηαη αηηηνινγεκΩλα επΫ ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγΪο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο θαη, ζε πεξΫπησζε 

παξΩκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαΫλνληαο θαη δΩρεηαη (ελ φισ Ϊ ελ κΩξεη) Ϊ απνξξΫπηεη ηελ 

πξνζθπγΪ κε απφθαζΪ ηεο, ε νπνΫα εθδΫδεηαη κΩζα ζε απνθιεηζηηθΪ πξνζεζκΫα εΫθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηελ εκΩξα εμΩηαζεο ηεο πξνζθπγΪο.19 

Ζ ΑξρΪ επηιακβΨλεηαη απνθιεηζηηθΨ επΫ ζεκΨησλ πνπ ζΫγνληαη κε ηελ πξνζθπγΪ θαη δελ κπνξεΫ λα 

ειΩγμεη παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο δηαθΪξπμεο Ϊ δεηΪκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηελΩξγεηα ηεο 

δηαδηθαζΫαο20 

Πε πεξΫπησζε ζπκπιεξσκαηηθΪο αηηηνινγΫαο επΫ ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΨμεο, απηΪ ππνβΨιιεηαη Ωσο 

θαη δΩθα (10) εκΩξεο πξηλ ηελ ζπδΪηεζε ηεο πξνζθπγΪο θαη θνηλνπνηεΫηαη απζεκεξφλ ζηνλ 

πξνζθεχγνληα κΩζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ Ϊ αλ απηφ δελ εΫλαη εθηθηφ κε νπνηνδΪπνηε 

πξφζθνξν κΩζν. πνκλΪκαηα επΫ ησλ απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθΪο αηηηνινγΫαο ηεο 

ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο θαηαηΫζεληαη κΩζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ Ωσο πΩληε (5) εκΩξεο πξηλ απφ 

ηε ζπδΪηεζε ηεο πξνζθπγΪο21 

Νη ρξΪζηεο-νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρΪ Ϊ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγΪο απφ 

ηελ ΑΔΞΞ.22 

Ζ Ψζθεζε ηεο σο Ψλσ πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο απνηειεΫ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ψζθεζε ησλ Ωλδηθσλ 

βνεζεκΨησλ ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο θαη ηεο αΫηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ψξζξνπ 372 ηνπ λ.4412/2016 

θαηΨ ησλ εθηειεζηψλ πξΨμεσλ Ϊ παξαιεΫςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Όπνηνο Ωρεη Ωλλνκν ζπκθΩξνλ κπνξεΫ λα δεηΪζεη ηελ αλαζηνιΪ ηεο εθηΩιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζΪ ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδΫνπ δηθαζηεξΫνπ23. ΓηθαΫσκα Ψζθεζεο ησλ Ϋδησλ 

ελδΫθσλ βνεζεκΨησλ Ωρεη θαη ε αλαζΩηνπζα αξρΪ, αλ ε ΑΔΞΞ θΨλεη δεθηΪ ηελ πξνδηθαζηηθΪ 

πξνζθπγΪ. Κε ηα Ωλδηθα βνεζΪκαηα ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο θαη ηεο αΫηεζεο αθχξσζεο 

ινγΫδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ θαη φιεο νη ζπλαθεΫο πξνο ηελ 

αλσηΩξσ απφθαζε πξΨμεηο Ϊ παξαιεΫςεηο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, εθφζνλ Ωρνπλ εθδνζεΫ Ϊ 

ζπληειεζηεΫ αληηζηνΫρσο Ωσο ηε ζπδΪηεζε ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο Ϊ ηελ πξψηε ζπδΪηεζε ηεο 

αΫηεζεο αθχξσζεο. 

Ζ Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο αλαζηνιΪο δελ εμαξηΨηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε Ψζθεζε ηεο αΫηεζεο 

αθχξσζεο. 

Ζ αΫηεζε αλαζηνιΪο θαηαηΫζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηΪξην κΩζα ζε πξνζεζκΫα δΩθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνΫεζε Ϊ ηελ πιΪξε γλψζε ηεο απφθαζεο επΫ ηεο πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο. Γηα ηελ 

                                                           

19 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν.4412/2016 
20

 Η διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016,  
21

Πρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
22 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ39/4-5-17 -Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
23

 Πρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
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Ψζθεζε ηεο αηηΪζεσο αλαζηνιΪο θαηαηΫζεηαη παξΨβνιν, θαηΨ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 372 

παξ.4 ηνπ λ.4412/2016.  

Ζ Ψζθεζε αΫηεζεο αλαζηνιΪο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εΨλ κε ηελ πξνζσξηλΪ δηαηαγΪ 

ν αξκφδηνο δηθαζηΪο απνθαλζεΫ δηαθνξεηηθΨ.24 

ΡΩινο, εΫλαη δπλαηΪ ε Ψζθεζε πξνδηθαζηηθΪο πξνζθπγΪο ζηελ ΑΔΞΞ, γηα ηελ θΪξπμε αθπξφηεηαο ηεο 

ζπλαθζεΫζαο ζχκβαζεο, θαηΨ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα Ψξζξα 368 Ωσο θαη 371 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

3.5 Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ καηαηψλεη Ϊ δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ Ϊ ελ κΩξεη αηηηνινγεκΩλα ηε δηαδηθαζΫα 

αλΨζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΨ απφ γλψκε 

ηεο αξκφδηαο ΔπηηξνπΪο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ΔπΫζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΨικαηα Ϊ παξαιεΫςεηο ζε 

νπνηνδΪπνηε ζηΨδην ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο, κπνξεΫ, κεηΨ απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΨλνπ, λα 

αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζΫα Ϊ λα αλακνξθψζεη αλΨινγα ην απνηΩιεζκΨ ηεο Ϊ λα απνθαζΫζεη ηελ 

επαλΨιεςΪ ηεο απφ ην ζεκεΫν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΨικα Ϊ ε παξΨιεηςε.  

                                                           

24 Πρβλ άρθρο 372 παρ.4 τελευταίο εδάφιο του ν.4412/2016 
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4. ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

 

4.1 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο απαηηεΫηαη ε παξνρΪ εγγχεζεο θαιΪο εθηΩιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

Ψξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνΫαο αλΩξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Ξ.Α., θαη θαηαηΫζεηαη πξηλ Ϊ θαηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο, πξνθεηκΩλνπ λα γΫλεη απνδεθηΪ, πξΩπεη ην πεξηερφκελφ ηεο λα εΫλαη 

ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβΨλεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηεο ΓηαθΪξπμεο θαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξΨγξαθν 2.1.5. ζηνηρεΫα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΩνλ λα πεξηιακβΨλεη ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηΫηιν ηεο ζρεηηθΪο ζχκβαζεο θαη ηα νξηδφκελα ζην Ψξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΨ θαη ρσξΫο δηαθξΫζεηο ηελ εθαξκνγΪ 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΨζε απαΫηεζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο Ωλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

Πε πεξΫπησζε ηξνπνπνΫεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΨ ηελ παξΨγξαθν 4.5, ε νπνΫα ζπλεπΨγεηαη αχμεζε 

ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο, ν αλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα θαηαζΩζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνΫεζε, 

ζπκπιεξσκαηηθΪ εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνΫαο αλΩξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επΫ ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, 

εθηφο ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο θαηαπΫπηεη ζε πεξΫπησζε παξΨβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηΪ εηδηθφηεξα νξΫδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιΪο εθηΩιεζεο επηζηξΩθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηΨ ηελ νξηζηηθΪ πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ 

παξαιαβΪ ηνπ αληηθεηκΩλνπ ηεο ζχκβαζεο. ΔΨλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθΪο πνηνηηθΪο θαη πνζνηηθΪο 

παξαιαβΪο αλαθΩξνληαη παξαηεξΪζεηο Ϊ ππΨξρεη εθπξφζεζκε παξΨδνζε, ε επηζηξνθΪ ησλ σο Ψλσ 

εγγπΪζεσλ γΫλεηαη κεηΨ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξΪζεσλ θαη ηνπ εθπξνζΩζκνπ.  

 

4.2  Ππκβαηηθφ Ξιαίζην – Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία 

ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΨμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθΪξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΨ ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

 

4.3 ξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΨδνρνο ηεξεΫ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεΫο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαΫνπ, πνπ Ωρνπλ ζεζπηζηεΫ κε ην δΫθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δΫθαην, ζπιινγηθΩο ζπκβΨζεηο Ϊ δηεζλεΫο δηαηΨμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δΫθαην, νη νπνΫεο απαξηζκνχληαη ζην ΞαξΨξηεκα Σ ηνπ 

ΞξνζαξηΪκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηΪξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΨδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΨβνπο ηνπ ειΩγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΩπνπλ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρΩο θαη ππεξεζΫεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξΫσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΨο ηνπο. 
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4.4 πεξγνιαβία 

4.4.1. Ν ΑλΨδνρνο δελ απαιιΨζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΩο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλΨζεζεο ηεο εθηΩιεζεο ηκΪκαηνο/ηκεκΨησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιΨβνπο. Ζ ηΪξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιΨβνπο δελ αΫξεη ηελ επζχλε 

ηνπ θπξΫνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. ΘαηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθΩξεη ζηελ 

αλαζΩηνπζα αξρΪ ην φλνκα, ηα ζηνηρεΫα επηθνηλσλΫαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιΨβσλ ηνπ, νη νπνΫνη ζπκκεηΩρνπλ ζηελ εθηΩιεζε απηΪο, εθφζνλ εΫλαη γλσζηΨ ηε 

ζπγθεθξηκΩλε ρξνληθΪ ζηηγκΪ.  ΔπηπιΩνλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεΫ ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ θΨζε 

αιιαγΪ ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξΫεο ζρεηηθΨ κε θΨζε λΩν ππεξγνιΨβν, ηνλ νπνΫν ν θχξηνο αλΨδνρνο ρξεζηκνπνηεΫ ελ ζπλερεΫα 

ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκΫδνληαο ηα ζρεηηθΨ ζπκθσλεηηθΨ/δειψζεηο ζπλεξγαζΫαο. Πε 

πεξΫπησζε δηαθνπΪο ηεο ζπλεξγαζΫαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιΨβν/ ππεξγνιΨβνπο ηεο ζχκβαζεο, 

απηφο ππνρξενχηαη ζε Ψκεζε γλσζηνπνΫεζε ηεο δηαθνπΪο απηΪο ζηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, νθεΫιεη δε 

λα δηαζθαιΫζεη ηελ νκαιΪ εθηΩιεζε ηνπ ηκΪκαηνο/ ησλ ηκεκΨησλ ηεο ζχκβαζεο εΫηε απφ ηνλ Ϋδην, 

εΫηε απφ λΩν ππεξγνιΨβν ηνλ νπνΫν ζα γλσζηνπνηΪζεη ζηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ θαηΨ ηελ σο Ψλσ 

δηαδηθαζΫα.  

Πε πεξΫπησζε πνπ ν αλΨδνρνο Ωρεη ζηεξηρζεΫ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιΨβνπ φζνλ αθνξΨ ηε 

ηερληθΪ θαη επαγγεικαηηθΪ ηθαλφηεηα, θαη ζπληξΩρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ ηειεπηαΫνπ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηνπ Ψξζξνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο, ηφηε ππνρξενχηαη λα ηνλ αληηθαηαζηΪζεη. 

4.4.3. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκΪ ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιΨβνπο, 

φπσο απηνΫ πεξηγξΨθνληαη ζηελ παξΨγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθΨ κΩζα ηεο παξαγξΨθνπ 

2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκΪκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνΫν(α) ν αλΨδνρνο πξνηΫζεηαη 

λα αλαζΩζεη ππφ κνξθΪ ππεξγνιαβΫαο ζε ηξΫηνπο, ππεξβαΫλνπλ ζσξεπηηθΨ ην πνζνζηφ ηνπ ηξηΨληα 

ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθΪο αμΫαο ηεο ζχκβαζεο. ΔπηπιΩνλ, πξνθεηκΩλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη 

ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ψξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο Ψλσ 

ιφγνπο θαη γηα ηκΪκα Ϊ ηκΪκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιεΫπνληαη ηνπ σο Ψλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο Ψλσ επαιΪζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΩρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεΫ Ϊ δχλαηαη λα 

απαηηΪζεη ηελ αληηθαηΨζηαζΪ ηνπ, θαηΨ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ψξζξνπ 131 

ηνπ λ. 4412/2016.  

 

4.5 Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεΫ λα ηξνπνπνηεΫηαη θαηΨ ηε δηΨξθεηΨ ηεο, ρσξΫο λα απαηηεΫηαη λΩα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΩζεηο ηνπ Ψξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο θαζ΄ χιελ αξκφδηαο ππεξεζΫαο. 
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζΩηνπζα αξρΪ κπνξεΫ, κε ηηο πξνυπνζΩζεηο πνπ νξΫδνπλ νη θεΫκελεο δηαηΨμεηο, λα 

θαηαγγεΫιεη ηε ζχκβαζε θαηΨ ηε δηΨξθεηα ηεο εθηΩιεζΪο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε Ωρεη ππνζηεΫ νπζηψδε ηξνπνπνΫεζε, θαηΨ ηελ Ωλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ψξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΩα δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλΨδνρνο, θαηΨ ην ρξφλν ηεο αλΨζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΨζεηο πνπ 

αλαθΩξνληαη ζηελ παξΨγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ωπξεπε λα Ωρεη απνθιεηζηεΫ απφ ηε 

δηαδηθαζΫα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ Ωπξεπε λα αλαηεζεΫ ζηνλ αλΨδνρν ιφγσ ζνβαξΪο παξαβΫαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ ππΩρεη απφ ηηο ΠπλζΪθεο θαη ηελ ΝδεγΫα 2014/24/ΔΔ, ε νπνΫα Ωρεη αλαγλσξηζηεΫ κε απφθαζε ηνπ 

ΓηθαζηεξΫνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαΫζην δηαδηθαζΫαο δπλΨκεη ηνπ Ψξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 
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5. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

 

5.1 Ρξφπνο πιεξσκήο  

 
5.1.1. Ζ πιεξσκΪ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γΫλεηαη απφ ηηο ΝηθνλνκηθΩο πεξεζΫεο ηεο ΘεληξηθΪο πεξεζΫαο 

ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α., ζε επξψ, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιΩπνληαη απφ ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θΨζε Ψιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ Ϊζειε δεηεζεΫ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζΫεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ωιεγρν θαη 

ηελ πιεξσκΪ. 

Ζ πιεξσκΪ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ κε ηνλ πην θΨησ ηξφπν: 

1. Κε ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο ζα πιεξσζεΫ ζηνλ ΑλΨδνρν ην θφζηνο ΔλεξγνπνΫεζεο – 

ΔπηθαηξνπνΫεζεο Αδεηψλ ΣξΪζεο Ωσο 31/12/2019 ζπλ ην θφζηνο πνπ αληηζηνηρεΫ ζην «θφζηνο 

ΔπηθαηξνπνΫεζεο – ΠπληΪξεζεο Αδεηψλ ΣξΪζεο» απφ 1/1/2020 Ωσο ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ρν θφζηνο ΠπληΪξεζεο ησλ Αδεηψλ ΣξΪζεο κεηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο, ζα πιεξσζεΫ 

ζηνλ ΑλΨδνρν κΩζσ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ ζε εμακεληαΫεο δφζεηο, κεηΨ απφ θΨζε ηκεκαηηθΪ 

παξαιαβΪ απφ ηελ αξκφδηα ΔπηηξνπΪ. 

 

Ρν/α ηηκνιφγην/α ζα εθδίδνληαη ζηα εμήο ζηνηρεία: 

ΔΞΥΛΚΗΑ: e-Δ.Φ.Θ.Α. – ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΔΘΛΗΘΝΠ ΦΝΟΔΑΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ: ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ - Λ.Ξ.Γ.Γ. 

ΓΗΔΘΛΠΖ: ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ 22, 106 71 ΑΘΖΛΑ 

Α.Φ.Κ.: 997072577   

Γ.Ν.. : Γ΄ ΑΘΖΛΥΛ 

Ν ΑλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηΩιιεη ηα ηηκνιφγηα ηφζν ζε ειεθηξνληθΪ κνξθΪ, ζηελ ειεθηξνληθΪ 

δηεχζπλζε: sannousaki@efka.gov.gr, tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr, φζν θαη ζε Ωληππε κνξθΪ 

ζηελ ηαρπδξνκηθΪ δηεχζπλζε: ΑθαδεκΫαο 22, ηθ 106 71 ΑζΪλα, 5νο φξνθνο, Γξ. Απηνηεινχο Ρκ. 

ΓηνηθεηηθΪο ΚΩξηκλαο, Γελ. Γ/λζε ΓηνηθεηηθΪο πνζηΪξημεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη ΠηΩγαζεο, ζηα 

νπνΫα ζα αλαγξΨθνληαη πΩξαλ ησλ σο Ψλσ ζηνηρεΫσλ ηνπ ΦνξΩα θαη ηα ζηνηρεΫα ηεο Πχκβαζεο 

(αξηζκφο θαθΩινπ θαη ρξνληθφ δηΨζηεκα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ). 

 

5.1.2. Toλ ΑλΨδνρν βαξχλνπλ νη ππΩξ ηξΫησλ θξαηΪζεηο, σο θαη θΨζε Ψιιε επηβΨξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρΪ ηεο ππεξεζΫαο ζηνλ ηφπν 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΩπεηαη ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. ΗδΫσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

θξαηΪζεηο:  

α) ΘξΨηεζε 0,07% ε νπνΫα ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο αμΫαο θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ θαη θξαηΪζεσλ 

ηεο αξρηθΪο, θαζψο θαη θΨζε ζπκπιεξσκαηηθΪο ζχκβαζεο πΩξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Ψξζξν 4  λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη).  
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β) ΘξΨηεζε 0,06% ε νπνΫα ππνινγΫδεηαη επΫ ηεο αμΫαο θΨζε πιεξσκΪο πξν θφξσλ θαη θξαηΪζεσλ 

ηεο αξρηθΪο, θαζψο θαη θΨζε ζπκπιεξσκαηηθΪο ζχκβαζεο ππΩξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) (αξ.350 παξ.3 λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη θαη ΘΑ αξ.1191, 

ΦΔΘ 969Β/22-3-17).  

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 

3% θαη επ’απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20% . 

Κε θΨζε πιεξσκΪ ζα γΫλεηαη ε  πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεΫκελε λνκνζεζΫα παξαθξΨηεζε θφξνπ 

εηζνδΪκαηνο αμΫαο 8% επΫ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 

5.2 Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο  

5.2.1. Ν αλΨδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκΪο ιφγσλ αλσηΩξαο βΫαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΨ 

Ωθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΨζε δηθαΫσκα πνπ απνξξΩεη απφ απηΪλ εΨλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθΩο ηνπ ππνρξεψζεηο Ϊ δελ ζπκκνξθσζεΫ κε ηηο γξαπηΩο εληνιΩο ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, πνπ 

εΫλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε Ϊ ηηο θεΫκελεο δηαηΨμεηο θαη εΨλ ππεξβεΫ ππαΫηηα ηε ζπλνιηθΪ 

πξνζεζκΫα εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκΩλσλ ππφςε ησλ παξαηΨζεσλ. 

Πηελ πεξΫπησζε απηΪ ηνπ θνηλνπνηεΫηαη εηδηθΪ φριεζε, ε νπνΫα πεξηιακβΨλεη ζπγθεθξηκΩλε πεξηγξαθΪ 

ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνΫεο νθεΫιεη λα πξνβεΫ απηφο, ζΩηνληαο πξνζεζκΫα γηα ηε ζπκκφξθσζΪ ηνπ, ε 

νπνΫα δελ κπνξεΫ λα εΫλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπΩληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκΫα πνπ ηεζεΫ κε ηελ 

εηδηθΪ φριεζε παξΩιζεη ρσξΫο λα ζπκκνξθσζεΫ, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκΩλα Ωθπησηνο κΩζα ζε ηξηΨληα 

(30) εκΩξεο απφ ηελ Ψπξαθηε πΨξνδν ηεο σο Ψλσ πξνζεζκΫαο ζπκκφξθσζεο.  

Πηνλ αλΨδνρν πνπ θεξχζζεηαη Ωθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβΨιιεηαη, κεηΨ απφ θιΪζε ηνπ γηα 

παξνρΪ εμεγΪζεσλ νιηθΪ θαηΨπησζε ηεο εγγχεζεο θαιΪο εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

5.2.2. Αλ νη ππεξεζΫεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηΨ ηε ιΪμε ηεο δηΨξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κΩρξη ιΪμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΨηαζεο πνπ ρνξεγΪζεθε, επηβΨιινληαη εηο βΨξνο ηνπ 

πνηληθΩο ξΪηξεο, κε αηηηνινγεκΩλε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο. ΞνηληθΩο ξΪηξεο δχλαηαη λα 

επηβΨιινληαη θαη γηα πιεκκειΪ εθηΩιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.25 

Νη πνηληθΩο ξΪηξεο ππνινγΫδνληαη σο εμΪο: 

α) γηα θαζπζηΩξεζε πνπ πεξηνξΫδεηαη ζε ρξνληθφ δηΨζηεκα πνπ δελ ππεξβαΫλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθΪο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο Ϊ ζε πεξΫπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακΩζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληΫζηνηρεο πξνζεζκΫαο επηβΨιιεηαη πνηληθΪ ξΪηξα 2,5% επΫ ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο 

ρσξΫο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΩζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηΩξεζε πνπ ππεξβαΫλεη ην 50% επηβΨιιεηαη πνηληθΪ ξΪηξα 5% ρσξΫο ΦΞΑ επΫ ηεο 

ζπκβαηηθΪο αμΫαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΩζεθαλ εθπξφζεζκα, 

                                                           
25

 Πρβλ.άρκρο 218 του ν.4412/16, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ.25, υποπαρ.α του ν.4605/2019. 
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γ) νη πνηληθΩο ξΪηξεο γηα ππΩξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εΫλαη αλεμΨξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππΩξβαζε ηεο ζπλνιηθΪο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε 

αηηηνινγεκΩλε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο, αλ νη ππεξεζΫεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο Ψλσ 

ηκεκαηηθΩο πξνζεζκΫεο παξαζρεζνχλ κΩζα ζηε ζπλνιηθΪ ηεο δηΨξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκΩλεο παξαηΨζεηο 

απηΪο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο Ωρεη εθηειεζηεΫ πιΪξσο. 

Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξεΫηαη/ζπκςεθΫδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβΪ ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιΪ πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεΫ απφ ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ ην δηθαΫσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλΨδνρν Ωθπησην. 

 

5.3    Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο 

Ν αλΨδνρνο κπνξεΫ θαηΨ ησλ απνθΨζεσλ πνπ επηβΨιινπλ ζε βΨξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΨκεη ησλ φξσλ 

ηνπ Ψξζξνπ 5.2 (ΘΪξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΩα εθπηψηνπ – Θπξψζεηο), θαζψο θαη θαη΄εθαξκνγΪ ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθΪζεη πξνζθπγΪ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζΫαο ελψπηνλ ηεο αλαζΩηνπζαο 

αξρΪο Ϊ ηνπ θνξΩα πνπ εθηειεΫ-δηνηθεΫ ηε ζχκβαζε, κΩζα ζε αλαηξεπηηθΪ πξνζεζκΫα ηξηΨληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ηεο θνηλνπνΫεζεο Ϊ ηεο πιΪξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθΪο απφθαζεο. Ζ 

εκπξφζεζκε Ψζθεζε ηεο πξνζθπγΪο αλαζηΩιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. ΔπΫ ηεο πξνζθπγΪο, 

απνθαζΫδεη ην αξκνδΫσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ 

πεξΫπησζε δ ηεο παξ.11 ηνπ αξ.221 ηνπ Λ.4412/16, νξγΨλνπ, εληφο πξνζεζκΫαο ηξηΨληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ ΨζθεζΪ ηεο, Ψιισο ζεσξεΫηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζεΫζα. ΘαηΨ ηεο απφθαζεο απηΪο δελ 

ρσξεΫ ε Ψζθεζε Ψιιεο νπνηαζδΪπνηε θχζεο δηνηθεηηθΪο πξνζθπγΪο. Αλ θαηΨ ηεο απφθαζεο πνπ 

επηβΨιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεΫ εκπξφζεζκα ε πξνζθπγΪ Ϊ αλ απνξξηθζεΫ απηΪ απφ ην 

απνθαηλφκελν αξκνδΫσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζΫζηαηαη νξηζηηθΪ. Αλ αζθεζεΫ εκπξφζεζκα πξνζθπγΪ, 

αλαζηΩιινληαη νη ζπλΩπεηεο ηεο απφθαζεο κΩρξη απηΪ λα νξηζηηθνπνηεζεΫ. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

ΘΨζε δηαθνξΨ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβΨζεηο πνπ ζπλΨπηνληαη 

ζην πιαΫζην ηεο παξνχζαο δηαθΪξπμεο, επηιχεηαη κε ηελ Ψζθεζε πξνζθπγΪο Ϊ αγσγΪο ζην Γηνηθεηηθφ 

ΔθεηεΫν ηεο ΞεξηθΩξεηαο, ζηελ νπνΫα εθηειεΫηαη εθΨζηε ζχκβαζε, θαηΨ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο 

παξ. 1 Ωσο θαη 6 ηνπ Ψξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Ξξηλ απφ ηελ Ψζθεζε ηεο πξνζθπγΪο ζην 

Γηνηθεηηθφ ΔθεηεΫν πξνεγεΫηαη ππνρξεσηηθΨ ε ηΪξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην Ψξζξν 205 

ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζΫαο, δηαθνξεηηθΨ ε πξνζθπγΪ απνξξΫπηεηαη σο απαξΨδεθηε. 
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6. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

 

6.1  Ξαξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο  

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηΩιεζεο ηεο ζχκβαζεο/παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γΫλεηαη απφ ηε 

Γηεχζπλζε πνδνκψλ ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο ΓεληθΪο Γηεχζπλζεο ΞιεξνθνξηθΪο θαη 

Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α., ε νπνΫα θαη ζα εηζεγεΫηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα 

δεηΪκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζΪθνπζα εθηΩιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 

εθπιΪξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιΪςε ησλ επηβεβιεκΩλσλ κΩηξσλ ιφγσ κε 

ηΪξεζεο ησλ σο Ψλσ φξσλ θαη ηδΫσο γηα δεηΪκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνΫεζε ηνπ αληηθεηκΩλνπ θαη 

παξΨηαζε ηεο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ψξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/16. 

 

6.2  Γηάξθεηα ζχκβαζεο  

6.2.1. Ζ δηΨξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα εΫλαη απφ ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο Ωσο 31/12/2021, κε 

δηθαΫσκα κνλνκεξνχο παξΨηαζεο/πξναΫξεζεο εθ κΩξνπο ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. ηεο δηΨξθεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

γηα Ωλα (1) επηπιΩνλ Ωηνο, κεηΨ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνπ e-ΔΦΘΑ. 

 

6.3 Ξαξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

6.3.1. Ζ παξαιαβΪ ησλ Ωξγνπ ζα γΫλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ΔπηηξνπΪ ΞαξαιαβΪο πνπ ζα ζπζηαζεΫ  

απφ ηελ ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ, ζχκθσλα κε ηελ κε ηηο παξαγξΨθνπο 3 θαη 11 πεξ. δ‟ ηνπ Ψξζξνπ 221 

ηνπ λ. 4412/2016 θαη ε νπνΫα ζα απνηειεΫηαη απφ ππαιιΪινπο ηεο ΓεληθΪο Γηεχζπλζεο ΞιεξνθνξηθΪο 

θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α., φπσο αλαιπηηθΨ αλαθΩξεηαη ζην ΞαξΨξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο.   

Ζ ελ ιφγσ ΔπηηξνπΪ ζα εΫλαη αξκφδηα: 

α) γηα ηελ παξαιαβΪ ηνπ επηθαηξνπνηεκΩλνπ ινγηζκηθνχ, κΩζα ζε Ωλα (1) κΪλα απφ ηελ ππνγξαθΪ ηεο 

ζχκβαζεο θαη  

β) γηα ηελ ηκεκαηηθΪ παξαιαβΪ, αλΨ εμΨκελν, ησλ ππεξεζηψλ ΠπληΪξεζεο – ΡερληθΪο πνζηΪξημεο.       

 

6.3.2 ΘαηΨ ηε δηαδηθαζΫα παξαιαβΪο δηελεξγεΫηαη ν απαηηνχκελνο Ωιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηε ζχκβαζε, κπνξεΫ δε λα θαιεΫηαη λα παξαζηεΫ θαη ν αλΨδνρνο. ΚεηΨ ηελ νινθιΪξσζε ηεο 

δηαδηθαζΫαο, ε επηηξνπΪ παξαιαβΪο: α) εΫηε παξαιακβΨλεη ηηο ζρεηηθΩο ππεξεζΫεο Ϊ παξαδνηΩα, 

εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηΪζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξΫο Ωγθξηζε Ϊ απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΩλνπ 

νξγΨλνπ, β) εΫηε εηζεγεΫηαη γηα ηελ παξαιαβΪ κε παξαηεξΪζεηο Ϊ ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκΩλσλ 

ππεξεζηψλ Ϊ παξαδνηΩσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΨθνπο 3 θαη 4. Ρα αλσηΩξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε 

ηκεκαηηθΩο παξαιαβΩο.  

6.3.3 Αλ ε επηηξνπΪ παξαιαβΪο θξΫλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζΫεο Ϊ ηα παξαδνηΩα δελ 

αληαπνθξΫλνληαη πιΪξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληΨζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλΪο 

παξαιαβΪο, πνπ αλαθΩξεη ηηο παξεθθιΫζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 
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γλσκνδνηεΫ αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιΫζεηο επεξεΨδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ Ϊ παξαδνηΩσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαΫεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθΩο αλΨγθεο.  

6.3.4 Γηα ηελ εθαξκνγΪ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΨθνπ νξΫδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) Πηελ πεξΫπησζε πνπ δηαπηζησζεΫ φηη, δελ επεξεΨδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκΩλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΨλνπ, κπνξεΫ λα εγθξηζεΫ ε παξαιαβΪ ησλ ελ ιφγσ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Ϊ παξαδνηΩσλ, κε Ωθπησζε επΫ ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο, ε νπνΫα ζα πξΩπεη λα 

εΫλαη αλΨινγε πξνο ηηο δηαπηζησζεΫζεο παξεθθιΫζεηο. ΚεηΨ ηελ Ωθδνζε ηεο σο Ψλσ απφθαζεο, ε 

επηηξνπΪ παξαιαβΪο ππνρξενχηαη λα πξνβεΫ ζηελ νξηζηηθΪ παξαιαβΪ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Ϊ 

παξαδνηΩσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληΨμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθΪο παξαιαβΪο, ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

β) Αλ δηαπηζησζεΫ φηη επεξεΨδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκΩλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγΨλνπ απνξξΫπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζΫεο Ϊ ηα παξαδνηΩα, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ νξηδνκΩλσλ ζην Ψξζξν 220.  

6.3.5 Αλ παξΩιζεη ρξνληθφ δηΨζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηΨληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελΫα 

ππνβνιΪο ηνπ παξαδνηΩνπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΩα θαη δελ Ωρεη εθδνζεΫ πξσηφθνιιν παξαιαβΪο 

ηεο παξαγξΨθνπ 2 Ϊ πξσηφθνιιν κε παξαηεξΪζεηο ηεο παξαγξΨθνπ 3, ζεσξεΫηαη φηη ε παξαιαβΪ Ωρεη 

ζπληειεζζεΫ απηνδΫθαηα.  

6.3.6 ΑλεμΨξηεηα απφ ηελ, θαηΨ ηα αλσηΩξσ, απηνδΫθαηε παξαιαβΪ θαη ηελ πιεξσκΪ ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε Ωιεγρνη απφ επηηξνπΪ πνπ ζπγθξνηεΫηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδΫνπ απνθαηλνκΩλνπ νξγΨλνπ, ζηελ νπνΫα δελ κπνξεΫ λα ζπκκεηΩρνπλ ν πξφεδξνο 

θαη ηα κΩιε ηεο επηηξνπΪο ηεο παξαγξΨθνπ 1. Ζ παξαπΨλσ επηηξνπΪ παξαιαβΪο πξνβαΫλεη ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζΫεο παξαιαβΪο πνπ πξνβιΩπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληΨζζεη ηα ζρεηηθΨ πξσηφθνιια. Νη 

εγγπεηηθΩο επηζηνιΩο πξνθαηαβνιΪο θαη θαιΪο εθηΩιεζεο δελ επηζηξΩθνληαη πξηλ ηελ νινθιΪξσζε 

φισλ ησλ πξνβιεπνκΩλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειΩγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

ΝπνηαδΪπνηε ελΩξγεηα πνπ Ωγηλε απφ ηελ αξρηθΪ επηηξνπΪ παξαιαβΪο, δελ ιακβΨλεηαη ππφςε. 

 
6.4 Απφξξηςε παξαδνηέσλ - Αληηθαηάζηαζε 

Πε πεξΫπησζε νξηζηηθΪο απφξξηςεο νιφθιεξνπ Ϊ κΩξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε Ωθπησζε 

επΫ ηεο ζπκβαηηθΪο αμΫαο, κε απφθαζε ηεο αλαζΩηνπζαο αξρΪο,  κπνξεΫ λα εγθξΫλεηαη αληηθαηΨζηαζε 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε Ψιια, πνπ λα εΫλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΩζα ζε ηαθηΪ 

πξνζεζκΫα πνπ νξΫδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηΪ. Αλ ε αληηθαηΨζηαζε γΫλεηαη κεηΨ ηε ιΪμε ηεο 

ζπλνιηθΪο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκΫα πνπ νξΫδεηαη γηα ηελ αληηθαηΨζηαζε δελ κπνξεΫ λα 

εΫλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθΪο δηΨξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλΨδνρνο ππφθεηηαη ζε 

πνηληθΩο ξΪηξεο, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 218 ηνπ λ.4412/16 θαη ηελ παξΨγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, 

ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΨδνζεο. 
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Αλ ν αλΨδνρνο δελ αληηθαηαζηΪζεη ηηο ππεξεζΫεο πνπ απνξξΫθζεθαλ κΩζα ζηελ πξνζεζκΫα πνπ ηνπ 

ηΨρζεθε θαη εθφζνλ Ωρεη ιΪμεη ε ζπλνιηθΪ δηΨξθεηα, θεξχζζεηαη Ωθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Ζ ηηκΪ πνπ αθνξΨ ζηα Ωγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκΩλε παξνρΪ ππεξεζηψλ δελ 

αλαπξνζαξκφδεηαη. 

 

6.6 Θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο – πνθαηάζηαζε αλαδφρνπ 

6.6.1. Πηελ πεξΫπησζε πνπ, θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλΨδνρνο θαηαδηθαζηεΫ ακεηΨθιεηα 

γηα Ωλα απφ ηα αδηθΪκαηα πνπ αλαθΩξνληαη ζηελ παξ.2.2.3.1. ηεο παξνχζαο, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ 

δχλαηαη λα θαηαγγεΫιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηΪζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκΫσζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΩο δηαηΨμεηο ηνπ ΑΘ, πεξΫ ακθνηεξνβαξψλ ζπκβΨζεσλ. 

6.6.2. ΔΨλ ν αλΨδνρνο πησρεχζεη Ϊ ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα εμπγΫαλζεο Ϊ εηδηθΪο εθθαζΨξηζεο Ϊ ηεζεΫ 

ππφ αλαγθαζηηθΪ δηαρεΫξηζε απφ εθθαζαξηζηΪ Ϊ απφ ην δηθαζηΪξην Ϊ ππαρζεΫ ζε δηαδηθαζΫα 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ Ϊ αλαζηεΫιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΩο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο Ϊ εΨλ βξΫζθεηαη ζε 

νπνηαδΪπνηε αλΨινγε θαηΨζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζΫα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΩο 

δηαηΨμεηο λφκνπ, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δχλαηαη, νκνΫσο, λα θαηαγγεΫιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα 

αλαδεηΪζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκΫσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΩο δηαηΨμεηο ηνπ ΑΘ. 

6.6.3. Πε ακθφηεξεο ηηο σο Ψλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειΫαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΩηνπζα αξρΪ δχλαηαη 

λα πξνζθαιΩζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηΨ ζεηξΨ, κεηνδφηε/εο ηεο δηαδηθαζΫαο αλΨζεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκΩλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηεΫλεη λα αλαιΨβεη/νπλ ηελ παξνρΪ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο Ϋδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΩζεηο θαη βΨζεη ηεο πξνζθνξΨο πνπ εΫρε 

ππνβΨιεη ν Ωθπησηνο (ξεηΪ ξΪηξα ππνθαηΨζηαζεο) 

6.7 Ινηπνί φξνη  

Ζ ζπκκεηνρΪ ζηε δηαδηθαζΫα ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλεπΨγεηαη πιΪξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρΪ ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο ΓηαθΪξπμεο θαη ησλ ΞαξαξηεκΨησλ ηεο.  

                                 

 

       Ν ΞΝΓΗΝΗΘΖΡΖΠ e-Δ.Φ.Θ.Α.  

   Θ.ΡΠΑΓΘΑΟΝΞΝΙΝΠ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν Ππκβάζεσλ (ΔΔΔΠ)26 

 
Πε ζπλεκκΩλν ειεθηξνληθφ αξρεΫν ηεο δηαθΪξπμεο πεξηιακβΨλνληαη:  

1. πφδεηγκα ηνπ Δπξσπατθνχ ΔληαΫνπ ΔγγξΨθνπ ΠπκβΨζεσλ ηεο δηαθΪξπμεο ζε κνξθΪ αξρεΫνπ pdf, 
ην νπνΫν απνηειεΫ αλαπφζπαζηφ ηεο κΩξνο, φπσο πξνβιΩπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ψξζξνπ 79 ηνπ 
λ. 4412/2016 φπσο Ωρεη ηξνπνπνηεζεΫ κε ηνλ λφκν 4497/2017.  

2. Ρν Δπξσπατθφ ΔληαΫν Έγγξαθν ΠπκβΨζεσλ ηεο δηαθΪξπμεο, ζε κνξθΪ αξρεΫνπ .xml, ην νπνΫν ζα 
κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηΪζνπλ νη νηθνλνκηθνΫ θνξεΫο, πξνθεηκΩλνπ λα ζπληΨμνπλ ηε ζρεηηθΪ 
απΨληεζε ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Συμβάςεων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςε μορφι αρχείου .xml,κα μποροφν να το χρθςιμοποιιςουν 
οι οικονομικοί φορείσ, προκειμζνου να ςυντάξουν τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ – Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

Πχκβαζεο  

 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ - ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Απφ 01/01/2017 νπφηε θαη αξρΫδεη ε ιεηηνπξγΫα ηνπ ΔληαΫνπ ΦνξΩα ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (Δ.Φ.Θ.Α.), 

πιΩνλ e-ΔΦΘΑ, εληΨζζνληαη ζηνλ ΦνξΩα απηνδΫθαηα νη πθηζηΨκελνη θνξεΫο θχξηαο θνηλσληθΪο 

αζθΨιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4387/16, σο απηΩο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ 

Λ. 4445/16 θαη ν Δ.Φ.Θ.Α. θαζΫζηαηαη νηνλεΫ θαζνιηθφο δηΨδνρνο απηψλ. Ν e-Δ.Φ.Θ.Α απνηειεΫηαη απφ 

Ωλαλ (1) θιΨδν θχξηαο αζθΨιηζεο θαη ινηπψλ παξνρψλ, ζηνλ νπνΫν εληΨζζνληαη, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθψο νξηδφκελα ζηα Ψξζξα 51 & 53 ηνπ Λ. 4387/16, νη αλαθεξφκελνη ζε απηφ θνξεΫο, κε ηνπο 

θιΨδνπο, ηνκεΫο θαη ινγαξηαζκνχο ηνπο. 

Ππλεπψο, φιε ε ΘεληξηθΪ πνδνκΪ (εμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ) ησλ πξψελ ΦνξΩσλ ΘνηλσληθΪο 

ΑζθΨιηζεο (ΦΘΑ) αλΪθεη πιΩνλ ζηε δηθαηνδνζΫα ηνπ e-ΔΦΘΑ. Ζ ΞιεξνθνξηαθΪ πνδνκΪ ηνπ e-EΦΘΑ, 

απνηεινχκελε απφ ηα δηαθνξεηηθΨ πιεξνθνξηαθΨ ζπζηΪκαηα ησλ ζπγρσλεπζΩλησλ ΦΘΑ, ζπληζηΨ 

ηελ πιΩνλ ζχλζεηε πιεξνθνξηαθΪ ππνδνκΪ ηεο ρψξαο.   

Ξην ζπγθεθξηκΩλα, νη εθαξκνγΩο ησλ πξψελ ΦΘΑ, νη νπνΫεο εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο ηειηθνχο ρξΪζηεο ηνπ εμνπιηζκνχ, δειαδΪ απφ ηνπο ππαιιΪινπο ηνπ e-ΔΦΘΑ, θαη νη νπνΫεο 

ζπλζΩηνπλ ηελ πξναλαθεξφκελε ΞιεξνθνξηαθΪ πνδνκΪ, απνζεθεχνπλ δεδνκΩλα ζε ΒΨζεηο 

ΓεδνκΩλσλ, πνπ Ωρνπλ πινπνηεζεΫ κε ρξΪζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ινγηζκηθνχ Oracle πνπ παξαηΫζεληαη 

ζηνλ αλσηΩξσ ΞΫλαθα. Πηελ παξνχζα θάζε, ηα πξντφληα απηά βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο 

εθηφο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο. Πηελ ηειεπηαΫα ζηΪιε ηνπ Ϋδηνπ πΫλαθα θαΫλεηαη ε 

αθξηβΪο εκεξνκελΫα ιΪμεο ηζρχνο ησλ ΠπκβΨζεσλ αλΨ πξντφλ Oracle. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

Ρν αληηθεΫκελν ηνπ Ωξγνπ αθνξΨ ζηελ «ΞαξνρΪ ππεξεζηψλ:  

 ΔπηθαηξνπνΫεζεο (patches) ησλ πθηζηΨκελσλ αδεηψλ Oracle   

 ΠπληΪξεζεο - ΡερληθΪο πνζηΪξημε (Product Support) αδεηψλ ρξΪζεο Oracle 

φπσο αλαιπηηθΨ παξαηΫζεηαη ζηελ ελφηεηα „‟ ΡερληθΨ ΣαξαθηεξηζηηθΨ‟‟ θαη αθνξΨ ζηα εμΪο πξντφληα 

ινγηζκηθνχ Oracle: 

α/α Περιγραφή 
Αρ. Πυρήνων 

(Cores) 
Λήξη Υποςτήριξησ 

1 Oracle Database Enterprise Edition 
6 31-Dec-18 

80 11-Sep-19 

2 Oracle Real Application Clusters 72 31-Dec-18 

3 Oracle Tuning Pack 86 31-Dec-18 

4 Oracle Diagnostics Pack 86 31-Dec-18 

5 WebLogic Suite 218 31-Dec-18 
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Πεκεηψλεηαη φηη ζην πιαΫζην ηνπ ελ ζΩκαηη Έξγνπ, ν Ζιεθηξνληθφο Δζληθφο ΦνξΩαο ΘνηλσληθΪο 

ΑζθΨιηζεο (e-Δ.Φ.Θ.Α.) δηαηεξεΫ ηα παξαθΨησ δηθαηψκαηα: 

1. Ρν δηθαΫσκα ηεο ΞξναΫξεζεο ησλ πεξεζηψλ γηα Ωσο (1) επηπιΩνλ Ωηνο 

2. Ρν δηθαΫσκα κεΫσζεο ηνπ Φπζηθνχ αληηθεηκΩλνπ ηεο ζχκβαζεο Ωσο θαη 50% θαηΨ ην ζηΨδην 

ηεο θαηαθχξσζεο. 

 

ΠΘΝΞΝΠ  ΘΑΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

Ζ πινπνΫεζε ηνπ ελ ζΩκαηη Ωξγνπ θξΫλεηαη απνιχησο επηβεβιεκΩλε θαζψο, κεηΨ ηε ζχζηαζε ηνπ 

ΔΦΘΑ θαη ηελ ελνπνΫεζε ησλ πξψελ ΦνξΩσλ ΘνηλσληθΪο ΑζθΨιηζεο (ΦΘΑ), δεκηνπξγΪζεθε ε αλΨγθε 

πινπνΫεζεο εθαξκνγψλ κε ζχγρξνλα πξντφληα, γηα ηελ θΨιπςε Ψκεζσλ θαη επεηγνπζψλ ππεξεζηαθψλ 

αλαγθψλ, πξνο ηελ νπζηαζηηθΪ ελνπνΫεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ ΠπζηεκΨησλ ησλ ΦΘΑ.  

Νη ζεκεξηλΩο απαηηΪζεηο ηνπ ΔΦΘΑ, πιΩνλ e-ΔΦΘΑ ζΩηνπλ σο Ψκεζε αλΨγθε ηε δηαζθΨιηζε φηη ε 

ΘεληξηθΪ πνινγηζηηθΪ πνδνκΪ εΫλαη ζε ζΩζε λα δηαρεηξηζηεΫ Ωλα ζχλνιν ηειηθψλ ρξεζηψλ (δειαδΪ 

ησλ ππαιιΪισλ ηνπ ΦνξΩα) πιΩνλ ησλ 9.000. ΔπηηαθηηθΪ εΫλαη επΫζεο ε αλΨγθε γηα ηε δηαζθΨιηζε ηεο 

αδηΨιεηπηεο ιεηηνπξγΫαο, ηεο ηζρπξΪο αζθΨιεηαο, ηεο πςειΪο απφδνζεο, ηεο βΩιηηζηεο θαηαλνκΪο 

πφξσλ ηνπ ζπζηΪκαηνο, ηεο δπλακηθΪο επΩθηαζεο θαη ε επθνιΫα δηαρεΫξηζεο ηεο λΩαο ΘεληξηθΪο 

πνινγηζηηθΪο ππνδνκΪο ηνπ ΦνξΩα. 

Ρα ελ ιφγσ πξντφληα θαη εξγαιεΫα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκΩλνπ λα δηαζθαιηζζεΫ θαη λα 

επηηεπρζεΫ ν παξαπΨλσ ζηφρνο. ΔΫλαη επηβεβιεκΩλα απφ ηηο πςειΩο απαηηΪζεηο ηεο πνδνκΪο ηνπ 

ΦνξΩα, ε νπνΫα θαζνξΫδεηαη απφ ην κΩγεζνο, ηελ ιεπηνκΩξεηα, ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ δεδνκΩλσλ, 

θαζψο θαη ηε δηαρεΫξηζε Ωλα πνιππιεζνχο ζπλφινπ πιΩνλ ησλ 9.000 ρξεζηψλ. 

Όπσο πξναλαθΩξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ ζπκβΨζεσλ ζπληΪξεζεο ησλ 

αδεηψλ ρξΪζεο Ωρεη ιΪμεη, κε απνηΩιεζκα νη ζπγθεθξηκΩλεο Ψδεηεο ρξΪζεο ινγηζκηθνχ λα εΫλαη εθηφο 

ζπληΪξεζεο θαη ηερληθΪο ππνζηΪξημεο. Ρν γεγνλφο απηφ θαζηζηΨ αθφκα πην επηηαθηηθΪ ηελ αλΨγθε γηα 

ηελ χπαξμε λΩαο ζχκβαζεο ζπληΪξεζεο. 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ  

Ζ εθηηκψκελε αμΫα ηεο ζχκβαζεο αλΩξρεηαη ζην πνζφ ησλ #1.677.982,00€# πιΩνλ Φ.Ξ.Α. Ϊηνη 

#2.080.698,30€# ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α. 24% θαη βαξχλεη ηνλ Θ.Α.Δ. 00.10.0419 «ΑκνηβΩο ινηπΩο 

εθηεινχλησλ εηδηθΩο ππεξεζΫεο σο Διεχζεξνη ΔπαγγεικαηΫεο & ΝΡΑ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ e-

Δ.Φ.Θ.Α., νηθνλνκηθψλ εηψλ 2020, 2021 θαη 2022 σο εμΪο:  
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ΔΡΝΠ ΓΑΞΑΛΖ ΞΙΔΝΛ ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΖ ΠΚΞ/ΛΝ ΦΞΑ 

2020 1.073.809,22€ 1.331.523,43€ 

2021 604.173,28€ 749.174,87€ 

2022 604.173,28€ 749.174,87€ 

 

Ρν εθηηκψκελν θφζηνο γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πξνθχπηεη: 

Α. Ρν Ψζξνηζκα ησλ ζηειψλ Α,Β,Γ, ηνπ παξαθΨησ πΫλαθα θαη εΫλαη 1.677.982,50€, κε ζπκπ/λνπ 
Φ.Ξ.Α. 

Β. ην θφζηνο ηεο πξναΫξεζεο 604.173,28€, κε ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α. 

Πχλνιν θφζηνπο 2.282.155,78€, κε ζπκπ/λνπ Φ.Ξ.Α. 

Πηνλ πΫλαθα πνπ αθνινπζεΫ παξαηΫζεληαη αλαιπηηθΨ ηα εθηηκψκελα θφζηε αλΨ πξντφλ θαη αλΨ 
παξερφκελε ππεξεζΫα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Α Β Γ 

Α/Α ΞεξηγξαθΪ 
Αξ. 

ΞπξΪλσλ 
(Cores) 

ΖκεξΪζην 
θφζηνο 

ΔπηθαηξνπνΫεζεο 
Αδεηψλ ΣξΪζεο 

ζε (€) 

Θφζηνο γηα 
ΔλεξγνπνΫεζε -
ΔπηθαηξνπνΫεζε 
Αδεηψλ ΣξΪζεο 
Ωσο 31/12/2019 

(ζε €) 

Θφζηνο 
ΔπηθαηξνπνΫεζεο-

ΠπληΪξεζεο 
Αδεηψλ ΣξΪζεο 
απφ 01/01/2020 
Ωσο 31/12/2020 

(ζε €) 

 Θφζηνο  
ΠπληΪξεζεο 

Αδεηψλ ΣξΪζεο 
απφ 01/01/2021 
Ωσο 31/12/2021 

(ζε €) 

1 
Oracle Database 
Enterprise Edition 86 

 

513,20 56.909,92 187.320,01 187.320,01 

2 
Oracle Real Application 
Clusters   72 

 

193,57 69.953,40 70.652,93 70.652,93 

3 Oracle Tuning Pack 86 

 

34,68 12.534,07 12.659,41 12.659,41 

4 Oracle Diagnostics Pack 86 

 

34,68 12.534,07 12.659,41 12.659,41 

5 WebLogic Suite 218 

 

879,13 317.704,48 320.881,52 320.881,52 

  

ΠΛΝΙΝ 1.655,26 469.635,94 604.173,28 604.173,28 
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ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Ν ππνςΪθηνο αλΨδνρνο ππνρξενχηαη λα παξΩρεη ηα παξαθΨησ, γηα ηα πξντφληα ηεο Oracle, φπσο απηΨ 

παξαηΫζεληαη ζηνλ πΫλαθα ηεο ελφηεηαο: “ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ” ηνπ παξφληνο ΞαξαξηΪκαηνο: 

1. Δπηθαηξνπνίεζε  Αδεηψλ Σξήζεο Ινγηζκηθνχ Oracle 

ΞαξνρΪ ησλ λεφηεξσλ εθδφζεσλ θαη παθΩησλ επηθαηξνπνηΪζεσλ (patches) ησλ πθηζηΨκελσλ 

αδεηψλ Oracle, ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ ζηελ ηειεπηαΫα εκπνξηθΨ δηαζΩζηκε Ωθδνζε.  

2. Ππληήξεζε – Ρερληθή πνζηήξημε Αδεηψλ Σξήζεο Ινγηζκηθνχ Oracle 

Ζ ΠπληΪξεζε – ΡερληθΪ πνζηΪξημε ζα εμαζθαιΫδεη ηελ θαιΪ ιεηηνπξγΫα ησλ πξντφλησλ, ηελ 

Ψκεζε αληαπφθξηζε ηνπ Αλαδφρνπ ζε αλαγγειΫεο πξνβιεκΨησλ, ηελ απνθαηΨζηαζε ησλ βιαβψλ/ 

πξνβιεκΨησλ ησλ πξντφλησλ θαη ηηο απαξαΫηεηεο ελεκεξψζεηο ινγηζκηθνχ. ΠπγθεθξηκΩλα ε δξΨζε 

απηΪ πεξηιακβΨλεη:  

 Ξξφζβαζε ζην εξγαιείν Κy Oracle Support (MOS): Ζ πεξεζΫα απηΪ παξΩρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ e-Δ.Φ.Θ.Α.: 

- Λα αλαηξΩρεη ζηελ ειεθηξνληθΪ βηβιηνζΪθε πνπ ππΨξρεη γηα ηα ηερληθΨ ζΩκαηα θαη γηα ηα 

πξνγξΨκκαηα Ωθδνζεο πξντφλησλ (product releases schedules). 

- Λα Ωρεη πξφζβαζε ζε δηαδξαζηηθΨ (interactive) forums. 

- Λα αλαδεηΨ ιχζεηο ζηελ βηβιηνζΪθε πιεξνθνξηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, λα αλαθηΨ patches, λα 

αλαζθνπεΫ ηελ ηεθκεξΫσζε πνπ αθνξΨ ζε ηερληθΩο ππεξεζΫεο θαη πξντφληα θαη λα ιακβΨλεη 

αλαθνηλψζεηο γηα ηερληθΨ ζΩκαηα κΩζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεΫνπ (email). 

-  Λα θαηαγξΨθεη, ελεκεξψλεη θαη ειΩγρεη ηελ θαηΨζηαζε ελφο αηηΪκαηφο πνπ Ωρεη ππνβΨιεη 

(Service Request).  

 πεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο (Product Support Service) - πνζηήξημε πειαηψλ: Ζ 

πεξεζΫα απηΪ ζα παξΩρεη ζηνλ e-Δ.Φ.Θ.Α. ππνζηΪξημε ζε φια ηα αλαθεξφκελα πξντφληα ηεο 

Oracle, εμεηδηθεπκΩλε ηερληθΪ βνΪζεηα ζε ζρΩζε κε ηελ εγθαηΨζηαζε θαη δηαρεΫξηζε ησλ 

αλσηΩξσ πξντφλησλ Oracle, δηαηεξψληαο ζπγρξφλσο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ e-

Δ.Φ.Θ.Α. ιεηηνπξγηθφ θαη αμηφπηζην.  

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηερληθή θαζνδήγεζε απφ ην εμεηδηθεπκΩλν ηερληθφ πξνζσπηθφ 

ηνπ Αλαδφρνπ εΫηε κΩζσ ηειεθψλνπ, εΫηε κΩζσ ηεο ρξΪζεο ηνπ εξγαιεΫνπ My ORACLE 

Support (MOS), εΫθνζη ηΩζζεξηο (24) ψξεο ηελ εκΩξα, επηΨ (7) εκέξεο ηελ εβδνκΨδα.  

 Δλεκεξψζεηο Ινγηζκηθνχ (Software Updates): Νη ππεξεζΫεο ελεκΩξσζεο ινγηζκηθνχ 

Oracle παξΩρνπλ ζηνλ ΔΦΘΑ ηελ Ψδεηα ρξΪζεο ησλ ηειεπηαΫσλ εθδφζεσλ ησλ πξντφλησλ ηεο 

Oracle θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα πξνβαΫλεη ν ΦνξΩαο ζε αλαβΨζκηζε πξντφλησλ ζηηο 

ηειεπηαΫεο εθδφζεηο, θαζ‟ φιε ηε δηΨξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπληΪξεζεο ησλ πξντφλησλ.  
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 Δπηδηνξζψζεηο πξνγξάκκαηνο, εηδνπνηΪζεηο αζθΨιεηαο θαη θξΫζηκεο ελεκεξψζεηο θψδηθα 

(patches). 

 Έγγξαθε γλσζηνπνίεζε γηα ηηο λέεο εθδφζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηνλ ΑλΨδνρν ζηνλ 

e-Δ.Φ.Θ.Α.:  Ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα γλσζηνπνηεΫ θαη εγγξΨθσο ζηνλ e-Δ.Φ.Θ.Α. 

φιεο ηηο λΩεο εθδφζεηο πνπ εΫλαη δηαζΩζηκεο ζην εκπφξην θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθΨ ηνπο, ζε 

δηΨζηεκα ην πνιχ ελφο κΪλα απφ ηελ δεκφζηα αλαθνΫλσζΪ ηνπο, θαζψο επΫζεο θαη λα 

ηεθκεξηψλεη ηηο αιιαγΩο ζε ζρΩζε κε ηελ πξνεγνχκελε Ωθδνζε. 

 

Ν e-Δ.Φ.Θ.Α. δηθαηνχηαη λα κελ απνδερζεΫ ηελ εγθαηΨζηαζε λΩαο Ωθδνζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: 

 ΑπαηηεΫ αλαβΨζκηζε εμνπιηζκνχ θαη δαπΨλε γηα ηνλ e-Δ.Φ.Θ.Α., 

 Γελ εμαζθαιΫδεηαη ε ζπλΩρηζε ηεο πιΪξνπο νκαιΪο ιεηηνπξγΫαο ησλ ζπζηεκΨησλ ηνπ ΦνξΩα 

Αλ ν ΦνξΩαο δελ πξνρσξΪζεη ζε αλαβΨζκηζε, ν ΑλΨδνρνο εΫλαη ππνρξεσκΩλνο λα ζπλερΫζεη ηελ 

ππνζηΪξημε ηεο παιαηΨο Ωθδνζεο, γηα ην δηΨζηεκα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο, εθφζνλ απηφ εΫλαη ηερληθΨ 

δπλαηφ. 

Ν ΑλΨδνρνο νθεΫιεη λα δηαζΩηεη ηερληθφ πξνζσπηθφ (Help Desk), , ψζηε λα εμαζθαιΫδεη ζηα 

απαηηνχκελα ρξνληθΨ δηαζηΪκαηα, ηελ απνθαηΨζηαζε πξνβιεκΨησλ/ βιαβψλ πνπ αλαθχπηνπλ, ζε 

θαζεκεξηλΪ βΨζε, ζην πιαΫζην ιεηηνπξγΫαο ηεο πιεξνθνξηαθΪο πνδνκΪο ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α.  

Νη ηζρχνπζεο πξαθηηθΩο ηεο ΡερληθΪο πνζηΪξημεο ζα επηζπλΨπηνληαη ππνρξεσηηθΨ ζηελ πξνζθνξΨ 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα παξακεΫλνπλ ακεηΨβιεηεο θαζ‟ φιε ηε δηΨξθεηα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο, απφ ηελ 

ππνγξαθΪ απηΪο.  

 

ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 

Ζ δηΨξθεηα ηζρχνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα εΫλαη απφ ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο Ωσο 

31/12/2021, κε δηθαΫσκα ηνπ ΦνξΩα γηα παξΨηαζε ησλ ππεξεζηψλ γηα Ωλα (1) επηπιΩνλ Ωηνο. 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γΫλεηαη απφ ηε Γ/λζε πνδνκψλ ΞιεξνθνξηθΪο 

θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο ΓεληθΪο Γ/λζεο ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α.  

 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Ζ παξαιαβΪ ηνπ Ωξγνπ ζα γΫλεηαη απφ ΔπηηξνπΪ ΞαξαιαβΪο πνπ ζα ζπζηαζεΫ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε 

νπνΫα ζα απνηειεΫηαη απφ ππαιιΪινπο ηεο ΓεληθΪο Γηεχζπλζεο ΞιεξνθνξηθΪο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ e-

ΔΦΘΑ. Ζ ελ ιφγσ ΔπηηξνπΪ ζα εΫλαη αξκφδηα γηα (α) ηελ παξαιαβΪ ηνπ επηθαηξνπνηεκΩλνπ ινγηζκηθνχ 

κΩζα ζε Ωλαλ κΪλα απφ ηελ πνγξαθΪ ηεο Πχκβαζεο θαη (β) ηελ ηκεκαηηθΪ παξαιαβΪ, αλΨ εμΨκελν, 

ησλ ππεξεζηψλ ΠπληΪξεζεο - ΡερληθΪο πνζηΪξημεο.  
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ΞΙΖΟΥΚΖ 

Ζ πιεξσκΪ ηεο αμΫαο ηνπ ππφ αλΨζεζε Έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ σο εμΪο:  

1. Κε ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο ζα πιεξσζεΫ ζηνλ ΑλΨδνρν ην θφζηνο ΔλεξγνπνΫεζεο – 

ΔπηθαηξνπνΫεζεο Αδεηψλ ΣξΪζεο Ωσο 31/12/2019 (Α ζηΪιε ηνπ πΫλαθα) ζπλ ην θφζηνο πνπ 

αληηζηνηρεΫ ζην «θφζηνο ΔπηθαηξνπνΫεζεο – ΠπληΪξεζεο Αδεηψλ ΣξΪζεο» απφ 1/1/2020 Ωσο 

ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ρν θφζηνο ΠπληΪξεζεο ησλ Αδεηψλ ΣξΪζεο κεηΨ ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζχκβαζεο, ζα πιεξσζεΫ 

ζηνλ ΑλΨδνρν κΩζσ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ ζε εμακεληαΫεο δφζεηο, κεηΨ απφ θΨζε ηκεκαηηθΪ 

παξαιαβΪ απφ ηελ αξκφδηα ΔπηηξνπΪ.  

 

Υο θξηηΪξην θαηαθχξσζεο πξνηεΫλεηαη ε πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ βΨζεη 

ηεο ηηκΪο. Νη ππνςΪθηνη αλΨδνρνη κπνξνχλ λα θαηαζΩζνπλ εΫηε γηα ην ζχλνιν εΫηε γηα κΩξνο ησλ 

εηδψλ πνπ παξαηΫζεληαη ζηνλ πΫλαθα. Ζ πιεξσκΪ ηνπ αλαδφρνπ ζα γΫλεη απφ ηηο ΝηθνλνκηθΩο 

πεξεζΫεο ηεο ΘεληξηθΪο πεξεζΫαο ηνπ e-Δ.Φ.Θ.Α. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ – πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 

 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Ππκκεηνρήο 
ΔΘΓΝΡΖΠ....................................................................... 
ΖκεξνκελΫα Ωθδνζεο........................... 
Ξξνο: e-Δ.Φ.Θ.Α. 
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ   
ΡΚ.ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ & ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ   
ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ 22,  Ρ.Θ 106 71- ΑΘΖΛΑ  
 
ΔγγπεηηθΪ επηζηνιΪ καο ππ‟ αξ................ γηα επξψ....................... 
 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλΩθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξΩζεσο θαη δηδΪζεσο, ππΩξ  
{Πε πεξΫπησζε κεκνλσκΩλεο εηαηξΫαο: ηεο ΔηαηξΫαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο … ΡΘ ……….., 
ΑΦΚ …..} 
{Ϊ ζε πεξΫπησζε Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο: ησλ Δηαηξηψλ  
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… ΑΦΚ ……. 
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… ΑΦΚ …… 
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… ΑΦΚ …… 
κειψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο, αηνκηθΨ γηα θΨζε κηα απφ απηΩο θαη σο αιιειΩγγπα θαη εηο 
νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΨο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο,} 
θαη κΩρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρΪ ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 
(ζπκπιεξψλεηε ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα ππνβνιΪο πξνζθνξψλ)….…………. κε αληηθεΫκελν 
(ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηΫηιν ηνπ Ωξγνπ) ……………….. ζπλνιηθΪο αμΫαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξΫληζε εΨλ πεξηιακβΨλεη Ϊ φρη ηνλ Φ.Ξ.Α.) ..................................., ζχκθσλα 
κε ηε κε αξηζκφ................... ΓηαθΪξπμΪ ζαο.  
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρΪ ζηνλ 
αλσηΩξσ δηαγσληζκφ απνξξΩνπζεο ππνρξεψζεηο 
{Πε πεξΫπησζε κεκνλσκΩλεο εηαηξΫαο: ηεο ελ ιφγσ ΔηαηξΫαο.} 
{Ϊ ζε πεξΫπησζε Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο αηνκηθΨ γηα θΨζε 
κηα απφ απηΩο θαη σο αιιειΩγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΨο ηνπο σο 
κειψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο.} 
Ρν αλσηΩξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεΫηαη ζηε δηΨζεζΪ ζαο, ην νπνΫν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 
θαηαβΨινπκε νιηθΨ Ϊ κεξηθΨ ρσξΫο θακΫα απφ κΩξνπο καο αληΫξξεζε Ϊ Ωλζηαζε θαη ρσξΫο λα 
εξεπλεζεΫ ην βΨζηκν Ϊ κε ηεο απαΫηεζΪο ζαο, κΩζα ζε πΩληε (5) εκΩξεο απφ ηελ Ωγγξαθε εηδνπνΫεζΪ 
ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κΩρξη θαη ηελ ………………(ΠεκεΫσζε πξνο ηελ ΡξΨπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξΩπεη λα 
εΫλαη κεγαιχηεξνο ηνπιΨρηζηνλ θαηΨ Ωλα (1) κΪλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ΞξνζθνξΨο). 
Απνδερφκαζηε λα παξαηεΫλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ Ωγγξαθε δΪισζΪ ζαο, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αΫηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεΫ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελΫα ιΪμεο ηεο. 
Πε πεξΫπησζε θαηΨπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΨπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΨζηνηε ηζρχνλ 
πΨγην ηΩινο ραξηνζΪκνπ. 
Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο ΔγγπεηηθΩο ΔπηζηνιΩο ηεο ΡξΨπεδΨο καο, νη νπνΫεο Ωρνπλ ρνξεγεζεΫ 
ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλΨλε 
ην φξην ην νπνΫν Ωρεη θαζνξηζηεΫ βΨζεη λφκνπ γηα ηελ ΡξΨπεδΨ καο. 
 
(ΔμνπζηνδνηεκΩλε ππνγξαθΪ) 
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Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο Πχκβαζεο 
 
ΔΘΓΝΡΖΠ....................................................................... 
ΖκεξνκελΫα Ωθδνζεο........................... 
Ξξνο: e-Δ.Φ.Θ.Α. 
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ   
ΡΚ.ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ & ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 
ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ   
ΑΘΑΓΖΚΗΑΠ 22,  Ρ.Θ 106 71 ΑΘΖΛΑ   
 
ΔγγπεηηθΪ επηζηνιΪ καο ππ‟ αξ................. γηα επξψ....................... 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλΩθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξΩζεσο θαη δηδΪζεσο, ππΩξ  
{Πε πεξΫπησζε κεκνλσκΩλεο εηαηξΫαο : ηεο ΔηαηξΫαο …………… Νδφο …………. Αξηζκφο ……. Ρ.Θ. ……… 
ΑΦΚ ……..}  
{Ϊ ζε πεξΫπησζε Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο : ησλ Δηαηξηψλ  
 
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. ΑΦΚ … 
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. ΑΦΚ … 
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. ΑΦΚ … 
 
κειψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο, αηνκηθΨ γηα θΨζε κΫα απφ απηΩο θαη σο αιιειΩγγπα θαη εηο 
νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΨο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Ϊ ΘνηλνπξαμΫαο}, 
θαη κΩρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιΪ εθηΩιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 
αξηζκφ................... πνπ αθνξΨ ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ θαηαιεθηηθΪ εκεξνκελΫα 
ππνβνιΪο πξνζθνξψλ) …………. κε αληηθεΫκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηΫηιν ηνπ Ωξγνπ) …….………..…… 
ζπλνιηθΪο αμΫαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηΫκεκα κε δηεπθξΫληζε εΨλ πεξηιακβΨλεη Ϊ φρη 
ηνλ ΦΞΑ) ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... ΓηαθΪξπμΪ ζαο. 
Ρν αλσηΩξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεΫηαη ζηε δηΨζεζΪ ζαο, ην νπνΫν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 
θαηαβΨινπκε νιηθΨ Ϊ κεξηθΨ ρσξΫο θακΫα απφ κΩξνπο καο αληΫξξεζε Ϊ Ωλζηαζε θαη ρσξΫο λα 
εξεπλεζεΫ ην βΨζηκν Ϊ κε ηεο απαΫηεζΪο ζαο, κΩζα ζε πΩληε (5) εκΩξεο απφ ηελ Ωγγξαθε εηδνπνΫεζΪ 
ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κΩρξηο φηνπ απηΪ καο επηζηξαθεΫ Ϊ κΩρξηο φηνπ ιΨβνπκε Ωγγξαθε δΪισζΪ ζαο φηη 
κπνξνχκε λα ζεσξΪζνπκε ηελ ΡξΨπεδΨ καο απαιιαγκΩλε απφ θΨζε ζρεηηθΪ ππνρξΩσζε. 
Πε πεξΫπησζε θαηΨπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΨπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΨζηνηε ηζρχνλ 
πΨγην ηΩινο ραξηνζΪκνπ.  
Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο ΔγγπεηηθΩο ΔπηζηνιΩο ηεο ΡξΨπεδΨο καο, νη νπνΫεο Ωρνπλ ρνξεγεζεΫ 
ζην Γεκφζην, ζηα Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ζηα Λ.Ξ.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ μεπεξλΨλε 
ην φξην ην νπνΫν Ωρεη θαζνξηζηεΫ βΨζεη λφκνπ γηα ηελ ΡξΨπεδΨ καο.  
 
 
(ΔμνπζηνδνηεκΩλε ππνγξαθΪ)  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV – πφδεηγκα Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Ξξνδηθαζηηθήο Ξξνζθπγήο  

 

Αξηζκφο ΞξνζθπγΪο 
                     /20 

 
ΞΟΝΠΦΓΖ  

ΔΛΥΞΗΝΛ ΡΖΠ Α.Δ.Ξ.Ξ.  
 

(1) ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΔΓΝΛΡΝΠ 
ΝλνκαζΫα θπζηθνχ Ϊ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αζθεΫ ηελ ΞξνζθπγΪ: 
Γηεχζπλζε : ________________________________________________________ 
Αξ. Ρειεθψλνπ : ______________________  Αξ. Φαμ : _____________________ 
e-mail : ______________________ 
(2)  ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ 
 
ΝλνκαζΫα : _________________________________________________________ 
Γηεχζπλζε : _________________________________________________________ 
Αξ. Ρειεθψλνπ : _________________________ Αξ. Φαμ : ___________________ 
e-mail : ___________________________ 

 

(3) ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 
 

(5) ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΖ ΓΑΞΑΛΖ 
ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΒΑΠΖ 

(4) ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 
(ΔΟΓΝ, ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ, ΞΖΟΔΠΗΔΠ) 

 

(6) ΞΝΠΝ ΘΑΡΑΘΟΥΘΔΗΠΑΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

(7) ΞΑΟΑΒΝΙΝ ΘΑΗ ΞΟΑΜΖ ΔΜΝΦΙΖΠΖΠ 
ΞΑΟΑΒΝΙΝ 

(επηζπλΨπηεηαη ζην παξφλ Ωληππν) 
 

(8) ΔΜΝΠΗΝΓΝΡΖΠΖ ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ  
ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΑΞΝ ΓΗΘΖΓΝΟΝ 

(επηζπλΨπηεηαη ζην παξφλ Ωληππν) 
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(9) ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 
Α. ΝλνκαζΫα θαη ζπλνπηηθΪ πεξηγξαθΪ ηεο ΓηαθΪξπμεο Πχκβαζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Β. ΖκεξνκελΫα πξνθΪξπμεο θαη δεκνζΫεπζεο ησλ φξσλ ηεο δηαδηθαζΫαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο 
 
_________________________________________ 
 
Γ. ΖκεξνκελΫα ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο ηνπ πξνζθεχγνληνο 
_________________________________________ 
 
Γ. ΖκεξνκελΫα θαηΨ ηελ νπνΫα ν πξνζθεχγσλ Ωιαβε γλψζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΨμεο Ϊ 
απφθαζεο 
 
________________________________________ 
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(10) ΙΝΓΝΗ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΞΝΗΥΛ ΒΑΠΗΕΔΡΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΓΖ 
 
 
Λα πξνζδηνξΫζεηε εηδηθΨ ηνπο λνκηθνχο θαη πξαγκαηηθνχο ιφγνπο επΫ ησλ νπνΫσλ βαζΫδεηαη ε 
πξνζθπγΪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(εΨλ ν ρψξνο πνπ ππΨξρεη δελ εΫλαη επαξθΪο επηζπλΨςηε ζπκπιεξσκαηηθΪ ζειΫδα Ϊ ζειΫδεο) 
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(11) ΑΗΡΖΚΑ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΓΖΠ 
 
 
Λα πξνζδηνξΫζεηε εηδηθΨ ην αΫηεκα ηεο πξνζθπγΪο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(εΨλ ν ρψξνο πνπ ππΨξρεη δελ εΫλαη επαξθΪο επηζπλΨςηε ζπκπιεξσκαηηθΪ ζειΫδα Ϊ ζειΫδεο) 
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(12) ΑΗΡΖΚΑ ΑΛΑΠΡΝΙΖΠ – ΞΟΝΠΥΟΗΛΥΛ ΚΔΡΟΥΛ 
 
 
Λα πξνζδηνξΫζεηε εηδηθΨ ην αΫηεκα (αηηΪκαηα) θαη λα ην (ηα) αηηηνινγΪζεηε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(εΨλ ν ρψξνο πνπ ππΨξρεη δελ εΫλαη επαξθΪο επηζπλΨςηε ζπκπιεξσκαηηθΪ ζειΫδα Ϊ ζειΫδεο) 
 
(13) ΓΖΙΥΠΖ 
 
Γειψλσ ππεχζπλα φηη φια ηα ζηνηρεΫα θαη φιεο νη πιεξνθνξΫεο πνπ πεξηΩρνληαη ζηελ παξνχζα 
ΞξνζθπγΪ θαζψο θαη φια ηα επηζπλεκκΩλα Ωγγξαθα εΫλαη αιεζΪ θαη νξζΨ. 
 
 
 
 
__________________________________                                    
________________________ 
 
πνγξαθΪ Ξξνζθεχγνληνο Ϊ Δθπξνζψπνπ                                                         ΖκεξνκελΫα 
 
 
 
     Νλνκαηεπψλπκν _______________________________________ 
 
     (ΘεθαιαΫα) 
 
 
 
     Ηδηφηεηα ______________________________________________ 
 
 
 

ΠθξαγΫδα 
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(Πε πεξΫπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 098-234559

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / e-ΕΦΚΑ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997072577
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.efka.gov.gr
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22
Ταχ. κωδ.: 106 71
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΑΝΝΟΥΣΑΚΗ Σ.
Τηλέφωνο: 00302103729689
φαξ: 00302103729791
Ηλ. ταχ/μείο: sannousaki@efka.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την για τη σύναψη σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών επικαιροποίησης και συντήρησης Αδειών 
Χρήσης λογισμικού ORACLE για την κάλυψη των 
αναγκών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύναψη σύμβασης για την επικαιροποίηση των 
υφιστάμενων αδειών Oracle και για τη συντήρηση/τεχνική υποστήριξη των αδειών 
χρήσης λογισμικού ORACLE για την κάλυψη των αναγκών του “e-Ε.Φ.Κ.Α.” και αφορά 
στα προϊόντα/τμήματα όπως αναγράφονται παρακάτω. Η παρούσα σύμβαση 
υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1 : Oracle Database Enterprise Edition (αρ.
πυρήνων/cores 86) Τμήμα 2 : Oracle Real Application Clusters (αρ.πυρήνων/cores 72) 
Τμήμα 3 : Oracle Tuning Pack (αρ.πυρήνων/cores 86) Τμήμα 4 : Oracle Diagnostics Pack 
(αρ.πυρήνων/cores 86) Τμήμα 5 : WebLogic Suite (αρ.πυρήνων/cores 218)
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): ΦΠΥ02/20

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
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Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 4

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 13

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή


