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∆ιακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισµού για τις: 

«Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυµάτων Αντιπάρου (χρήση 2021-2022)» 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

• του Ν. 4412/16 

• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06), όπως  

τροποποιήθηκε και ισχύει 

• του Ν.3852/10 

• του Ν. 4257/2014 

• του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» 

• την µε αρ.: 56/27-07-2021 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α 

:ΨΠΛΚΩΨΘ-Κ2Ψ) σχετικά µε την «Έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για τις εργασίες 

συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων 

Αντιπάρου (χρήση 2018-2019)».  

 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ   
 

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τις  

 

 

«Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυµάτων Αντιπάρου (χρήση 2021-2022)» 

 

 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  

 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  

Ταχ.Κωδ.: 84007 

Τηλ.: 2284061570 

Telefax: 2284061218 

E-mail: info@antiparos.gr 

Κωδικός NUTS:GR422 

CPV : 90481000-2 

Ιστοσελίδα: antiparos.gr 

 





Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Αντιπάρου, στην 

Αντίπαρο, την 17-08-2021, ώρα 10:00, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού.  

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποχρεούνται να 

δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόµενους/ 

προσφέροντες ή στον ανάδοχο.  

 

Άρθρο 2: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων - Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και 

τευχών  

 

1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 

του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα διακήρυξη,  

β)το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ] όπως προβλέπεται στις 

παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική 

υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο οικονοµικός φορέας δύναται να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει µε το ΕΕΕΣ σύµφωνα µε την 

παρ. 9 του ίδιου άρθρου.  

γ) η υπ' αρ. 12/2021 µελέτη του ∆ήµου Αντιπάρου  

δ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα 

παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω  

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της 

σύµβασης στο γραφείο του Αντιδηµάρχου κ. Αρτέµη που στεγάζεται στο 

ισόγειο του ∆ηµαρχείου του ∆ήµου Αντιπάρου κατά τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:30πµ έως 15:00µµ). Μπορούν επίσης 

να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. Επίσης 

διατίθεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αντιπάρου, στις ανακοινώσεις. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν 

συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφεροµένης στο πρώτο 

εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών 

Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς 

να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.  

2. Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού και λόγω της κατασκευαστικής 

ιδιαιτερότητας της Ε.Ε.Λ. και της χωροθέτησης του έργου σε 

αποµακρυσµένη περιοχή, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν, επί ποινή 

αποκλεισµού, να προβούν σε επιτόπου επίσκεψη στην Ε.Ε.Λ. Αντιπάρου 

ώστε να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών, να επιθεωρήσουν τις 

µονάδες και τον εξοπλισµό και να συλλέξουν πληροφορίες και στοιχεία. 

Η επιτόπου επίσκεψη θα προγραµµατιστεί σε συνεννόηση µε τον ∆ήµο 

Αντιπάρου, ύστερα από σχετικό γραπτό αίτηµα που θα υποβάλει εγκαίρως 

κάθε ενδιαφερόµενος. Ο ενδιαφερόµενος θα συνοδεύεται από αρµόδιο 

υπάλληλο του ∆ήµου, προκειµένου να του παρέχονται οι τεχνικές 

πληροφορίες που θα ζητήσει. Οι πιο πάνω επισκέψεις θα πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο οκτώ (8)ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών, δηλαδή στις 10-08-2021 Μετά το πέρας της 

επισκέψεως και της σχετικής ενηµέρωσής, θα χορηγηθεί στον υποψήφιο 

ανάδοχο σχετική βεβαίωση η οποία θα υποβληθεί, επί ποινή 

αποκλεισµού, µε τα λοιπά δικαιολογητικά της προσφοράς. 

 

Άρθρο 3: Αντικείµενο του διαγωνισµού  

 





1. Ο διαγωνισµός αφορά την υπηρεσία: «Εργασίες συντήρησης και 

λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων Αντιπάρου (χρήση 2021-

2022)», όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, 

που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Συνοπτικά, αντικείµενο 

της σύµβασης είναι η παρακολούθηση, η συντήρηση και η εξασφάλιση 

καλής και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυµάτων.  

2. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της 

σύµβασης, διότι αφορά την ενιαία παρακολούθηση, συντήρηση και τον 

έλεγχο καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και από τη φύση της η 

εργασία δεν διαιρείται.  

3. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης 

αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό 

αντικείµενο της σύµβασης δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 

του Ν.4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισµός της σύµβασης  

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε 60.000,00 Ευρώ 

και αναλύεται σε:  

Καθαρή αξία: 60.000,00€  

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: 14.400,00€  

 

Άρθρο 5: Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου  

 

1. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους του ∆ήµου και 

βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 25-6262.006 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

Αντιπάρου υπ’ αριθ. 56/27-07-2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για 

την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης).  

2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής 

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

επιβάλλεται1  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 

36 του ν. 4412/20162 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής 

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 

                                                      
1
  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του 

ν. 4605/2019. 
2
 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του 

Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 

4412/2016 





σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 

παρ. 3 του ν. 4412/2016)3 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού  

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο.  

4. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 200 

του Ν4412/2016.  

Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 

  

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη 

τιµή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 7: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών –

Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού  

 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον 

διαγωνισµό, ορίζεται η 17-08-2021, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της 

υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής 

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα ∆ήµου Αντιπάρου.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ηµέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία 

αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις 

(3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους 

οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται 

στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν και στη νέα αυτή 

ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί 

να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του 

άρθρου 7, είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε 

(β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) µε 

κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση 

ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 

προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι 

την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 

της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις 

του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε 

                                                      
3
  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 

της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 

του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 





για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 

έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο 

φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

Προσφορά του …………..(1)  

(1) Στοιχεία προσφέροντος οικονοµικού φορέα (ιδίως επωνυµία, οδός, 

αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση 

ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων των µελών αυτής.  

για την υπηρεσία: "Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυµάτων Αντιπάρου (χρήση 2021-2022)"  

µε αναθέτουσα αρχή τον ∆ήµο Αντιπάρου.  

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών 17/08/2021.  

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:  

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9.  

β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική 

Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, 

κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9.  

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.  

4. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α` 188).  

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε 

τρόπο πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11.  

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή 

(ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις 

απορρίπτει ως µη κανονικές.  

7. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον 

οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο 

εκπρόσωπο αυτών.  

8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 

η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της 

κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

 

Άρθρο 9: Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς  

 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, 

επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα:  

(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής»  

(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 

Προσφορά»  

σύµφωνα µε τα κατωτέρω:  





2. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται 

στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική 

υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο οικονοµικός φορέας δύναται να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει µε το ΕΕΕΣ σύµφωνα µε την 

παρ. 9 του ίδιου άρθρου. 

Η συµπλήρωσή του δύναται να πραγµατοποιηθεί µε χρήση του 

υποσυστήµατος Promitheus ESPDint, προσβάσιµου µέσω της ∆ιαδικτυακής 

Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλης σχετικής 

συµβατής πλατφόρµας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι 

Οικονοµικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το 

αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο µε µορφότυπο XML που αποτελεί 

επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύµβασης. 

 

β)την πρωτότυπη εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 

του Ν.4412/2016.   

 

γ)τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 

εκπροσώπησης του οικονοµικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού 

προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής 

κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του διοικητικού 

οργάνου και  

δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε 

αντιπρόσωπο τους.  

ε) Αποδεικτικά έγγραφα, ως αναγράφονται στο άρθρο 12 της παρούσας  

(ζ) τη βεβαίωση του άρθρου 2 της παρούσας 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπεριπτ. 

(γ),  

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 

ένωση. 

 

 

3. Ο φάκελο «Τεχνική προσφορά» θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα 

αρχή µε το κεφάλαιο «Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα του άρθρου 

14 ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριµένες απαιτήσεις 

και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί ή καταλληλότητα των 

προσφερόµενων υπηρεσιών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης.  

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της  σύµφασης που 

προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 

και τους υπεργολάβους που προτείνουν.4 

 

4. Ο φάκελος «Οικονοµική προσφορά» περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία 

της προσφοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης. 

 
 





Άρθρο 10: Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών  

 

1. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν το έντυπο προσφοράς µε ποσοστό 

έκπτωσης σε ακέραια τιµή. Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται 

ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Στην τιµή 

περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.  

2. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική 

προσφορά.  

3. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  

4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.  

5. Η υπηρεσία παρέχει έντυπο οικονοµικής προσφοράς στους 

διαγωνιζόµενους το οποίο πρέπει να ζητηθεί από την Υπηρεσία 5 ηµέρες 

πριν την λήξη του διαγωνισµού, δηλαδή ως 13-8-2021 το αργότερο.  

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 

Κατακύρωση  

 

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την 

καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια 

συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την 

ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή 

µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 

εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε 

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης 

δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως 

µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν 

υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σηµειώνεται ότι 

τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα 

υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από 

τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος 

της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για 

να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο 

µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας 

του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.  

β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 7.  

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού4 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 7 σε κλειστή συνεδρίαση, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», την 17-8-

2021 και ώρα 10:00  

• Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται 

είναι προσβάσιµα µόνο στα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την 
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Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι 

καταρχήν προσβάσιµα µόνο στα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

κειµένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της 

διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς, όταν οι 

πληροφορίες ή η τεκµηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 

εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο 

ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 

συµπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 

πληροφορίες ή τεκµηρίωση, εντός προθεσµίας όχι µικρότερης των δέκα 

(10) ηµερών και όχι µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η 

συµπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονοµικού φορέα 

και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδοµένα, των οποίων είναι αντικειµενικά 

εξακριβώσιµος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση µε το πέρας της 

καταληκτικής προθεσµίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ 

αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι 

βεβαιώνουν γεγονότα αντικειµενικώς εξακριβώσιµα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξετάζει αρχικά την προσκόµιση της 

εγγύησης συµµετοχής (αν αυτό απαιτείται από τα έγγραφα της 

σύµβασης), σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση 

παράλειψης προσκόµισης της εγγύησης συµµετοχής, η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της 

προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, µε την οποία 

επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς 

του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε 

άλλης απόφασης σχετικά µε την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 

διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης και κοινοποιείται σε όλους τους 

προσφέροντες. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 19 της παρούσας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα µε τους φορείς που φέρονται 

να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους5. 

 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και εν 

συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  

των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 

γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και η διαδικασία 

αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε την καταχώριση σε πρακτικό των 

προσφερόντων, των αποτελεσµάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών6. 
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Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
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Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση. 





 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση των 

οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονοµικές προσφορές κατά 

σειρά µειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το 

αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 

οικονοµικούς φορείς, να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά 

ανώτατο όριο είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο 

ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που 

προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως µη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιµες προσφορές.  Τα αποτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται 

οµοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Οι ανωτέρω διαδικασίες (στάδιο β και γ) αποτυπώνονται σε επιµέρους 

πρακτικά ή σε ενιαίο πρακτικό, που υπογράφεται από τα µέλη της 

επιτροπής, και µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε µία ή περισσότερες 

συνεδριάσεις. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 

εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσµατα  

όλων των ανωτέρω σταδίων7 («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

εγγράφως, τον πρώτο σε κατάταξη µειοδότη στον οποίον πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην απόφαση 

κατακύρωσης. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 

σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής  

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης 

και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 13 της 

διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 14  αυτής.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 

(«προσωρινό ανάδοχο»), σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας, τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού και ως παραλήπτης η Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού. Προς απόδειξη του εµπρόθεσµου της καταθέσεως, ο ανωτέρω 

φάκελος θα κατατεθεί επί αποδείξει στο πρωτόκολλο της Αρχής όπου θα 

λάβει τον σχετικό αριθµό, και θα διαβιβασθεί στην αρµόδια επιτροπή. 

                                                      
 





Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 

σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό 

ανάδοχο να προσκοµίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συµπληρώσει 

τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, µε την έννοια του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτηµα, προς την 

αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσµίας, συνοδευόµενο 

από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσµία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για 

τη χορήγησή τους από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές. Ο προσωρινός 

ανάδοχος µπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  

αρχικής προθεσµίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της 

προθεσµίας για την προσκόµιση ελλειπόντων ή τη συµπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται 

αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 

αιτήσεων συµµετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ 

εφαρµογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  

του ν. 4412/2016, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της 

διαφάνειας 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν µε  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης 

(ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 

εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 

σύµφωνα µε άρθρο 13 (λόγοι αποκλεισµού) ή η πλήρωση µιας ή 

περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

σύµφωνα µε το άρθρο 14 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας 

αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός 

ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 

ότι πληροί,  οι οποίες µεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες µεταβολές 

έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της σύναψης της 

σύµβασης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση 

ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε µία από τις 

καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα 

σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί 

σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε 

τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο 

αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών σύµφωνα µε όσα 





ορίζονται ανωτέρω και τη διαβίβασή του στο αποφαινόµενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 

σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.  

 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης 

και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση 

κατακύρωσης, στην οποία ενσωµατώνεται η απόφαση έγκρισης των 

πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 

(περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και 

της οικονοµικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που 

έλαβαν µέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την 

απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 127 του ν. 4412/2016, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την έκδοση 

και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαµβάνουν 

γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, µε ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της 

απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε την άρθρο 19 της 

παρούσας. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά 

της ανωτέρω απόφασης.8 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για υπογραφή του 

συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύµβαση θεωρείται 

συναφθείσα µε την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούµενου 

εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 

συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, µε την επιφύλαξη 

αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και 

ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα 

µε την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  

η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αναζητήσει αποζηµίωση, πέρα από την 

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και 

198 ΑΚ.9 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την 

υπογραφή του συµφωνητικού εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) 

ηµερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, µε την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος ή 

αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει 

από την υπογραφή του συµφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 

συµµετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζηµίωση ιδίως δυνάµει των 

άρθρων 197 και 198 ΑΚ.10 

 

                                                      
8
 Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

9
 Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 

10
 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 





 

Άρθρο 12: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό  

 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή 

συνεταιρισµοί, ενώσεις, εταιρείες ή Κ/Ξ µε οποιαδήποτε συνδυασµό, 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν εκτελέσει ή εκτελούν όµοιες 

εργασίες που θα αποδεικνύονται µε συµβάσεις ή άλλα επίσηµα έγγραφα, 

στην Ελλάδα ή αντίστοιχες χώρες και που είναι εγκατεστηµένα σε:  

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό 

που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 

2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 

Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 

Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  

Τα παραπάνω απαιτούνται, επειδή πρόκειται για εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυµάτων, όπου λόγω της φύσης των εργασιών που αφορούν 

την παρακολούθηση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας, επίσης η 

ύπαρξη πολύπλοκων και σύγχρονων Η/Μ συστηµάτων, ο αναγκαίος 

καθηµερινός έλεγχός τους, καθώς και η ρύθµιση των απαιτούµενων 

παραµέτρων λειτουργίας και απόδοσής τους, προαπαιτεί την ύπαρξη 

ικανής εµπειρίας, θέµατα τα οποία δεν µπορούν να εκτελεστούν από µη 

έχοντες την απαιτούµενη εµπειρία.  

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 

2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.  

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη 

νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 

αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 

εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για 

την ένωση (πχ κοινοπραξία).  

3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει, είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος 

ένωσης.  

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισµού  

 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για 

µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των 

παρακάτω περιπτώσεων:  

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42),  

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

καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 





31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

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

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 

C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 

(Α΄ 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) 

ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 

της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 

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

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 

ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

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

β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και 

δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία. 

η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, 

όταν 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.  

 





3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως 

δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται οι 

παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς 

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

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 

των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 

να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 

73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής 

προσφοράς, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2.  

4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 

σύµβασης (διαγωνισµό), οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις που αναγράφονται στο άρθρο 73 του Ν. 

4412/2016.  

5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε 

χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, 

όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

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

των παραγράφων 1, 2 και 4.  

 

6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία 

προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός 

φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα 

που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης 

ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση  

7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών 

µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  

8. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού 

αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δηµοσίων (διαγωνισµό).  

 

Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016).  

 

1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας  

2. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

3. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να προσκοµίσουν αποδεικτικά 

έγγραφα, ως αναγράφονται στο άρθρο 12 της παρούσας. Συγκεκριµένα Ως 

ελάχιστη απαίτηση και επί ποινή αποκλεισµού: 

α. ο διαγωνιζόµενος, είτε αυτοτελώς είτε ως συµµετέχοντας σε 

κοινοπραξία, θα πρέπει κατά το διάστηµα της τελευταίας πενταετίας να 

έχει αναλάβει και εκτελέσει επιτυχώς για 12µηνη τουλάχιστον περίοδο, 





τη Λειτουργία και Συντήρηση σε τουλάχιστον µία (1) εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυµάτων µε φυσικό σύστηµα υγροτόπων, σε φορείς του 

∆ηµοσίου ή του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα (∆ήµοι, ∆.Ε.Υ.Α., κ.τ.λ..). 

Η απαίτηση αυτή µπορεί να καλύπτεται και από τη δοκιµαστική 

λειτουργία και την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης κατά την εκτέλεση 

της σύµβασης κατασκευής έργου.  

β. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας, για την συντήρηση και 

λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων, ο διαγωνιζόµενος 

θα διαθέτει τρεις τουλάχιστον υπεύθυνους λειτουργίας Πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης µε τις κάτωθι ειδικότητες: 

i) ένας (1) τουλάχιστον Μηχανολόγος µηχανικός και 

ii) ένας (1) τουλάχιστον Περιβαλλοντολόγος ή Χηµικός µηχανικός ή 

Χηµικός και 

iii) ένας (1) τουλάχιστον Γεωπόνος ή ∆ασολόγος 

οι οποίοι και θα αναφέρονται ονοµαστικά. 

Οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται από τον 

ίδιο τον διαγωνιζόµενο, και σε περίπτωση Κοινοπραξίας τουλάχιστον 

από ένα µέλος της. 

Η παραπάνω εµπειρία αποτελεί κριτήριο καταλληλότητας συµµετοχής στον 

διαγωνισµό. 

Η εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων και η επιτυχής εκτέλεση των 

σχετικών εργασιών, θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση, η οποία θα έχει 

εκδοθεί από τις Υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν οι ανωτέρω υπηρεσίες 

ή και από άλλο επίσηµο έγγραφο ή στοιχείο, από το οποίο επίσης 

ευχερώς να προκύπτει η παροχή τέτοιων υπηρεσιών.  

Οι βεβαιώσεις κ.τ.λ. τυχόν έγγραφα, θα είναι συντεταγµένα στην 

Ελληνική γλώσσα ή µεταφρασµένα σε αυτήν (από το αρµόδιο τµήµα του 

ΥΠ.ΕΞ. ή από δικηγόρο) και θα είναι πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα. 

Τα έγγραφα, βεβαιώσεις, θα πρέπει να βρίσκονται εντός του φακέλου 

των δικαιολογητικών. 
 

Άρθρο 15: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 και β) 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 14 της παρούσης, 

προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 

4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το 

επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα, το οποίο ισοδυναµεί µε 

ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το 

ΕΕΕΣ11 καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου  του Παραρτήµατος 

2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος 112. 
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 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 
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Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  
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 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 

διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση 

στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της 





Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή µε ηµεροµηνία εντός του χρονικού διαστήµατος 

κατά το οποίο µπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστηµα που 

µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει µεταβολές 

στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ µέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονοµικός 

φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια µπορεί να την υποβάλει εκ νέου µε 

επίκαιρο ΕΕΕΣ.13 Ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 

δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ µε συνοδευτική 

υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει µαζί µε το ΕΕΕΣ14. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης 

δήλωσης, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για 

το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως 

εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα 

για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία 

σύναψης σύµβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από 

κάθε µέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 

η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της 

κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής15. 

Ο οικονοµικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, µέσω 

του ΕΕΕΣ,16 την κατάστασή του σε σχέση µε τους λόγους που 

προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσης17 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα µέτρα 

προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισηµαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο 

σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συµφωνιών µε άλλους 

οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η 

συνδροµή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της 

ισχύος του λόγου αποκλεισµού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η 

εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύµφωνα µε την περ. γ του άρθρου 13 της παρούσης, 

                                                                                                                                                                     
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την 

καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο 

επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του 

Εκτελεστικού Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   
13 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36

 
Α’). 
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  Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021 

15
    Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

16
  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 

17
  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),  





αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής 

απάντησης18. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 

δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε 

δεσµευτικό διακανονισµό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο 

οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 

σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ µε το οποίο ερωτάται εάν ο οικονοµικός φορέας 

έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει 

τις παραπάνω υποχρεώσεις του19. 

 

 

Άρθρο 16: ∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα)  

 

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων 

διευκρινίζονται τα εξής:  

1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή 

των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από 

τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν 

καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 

βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 

υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων.  

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων  

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση 

ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας 

αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (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 

6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 

4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα 
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  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 

4635/2019. 
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  Παρ. 2
Α
 άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 





αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 

διαγωνιζόµενους. 

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 

13  οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

 

Αν το αρµόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-µέλος ή χώρα δεν 

εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 13, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά µπορεί να 

αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 

κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές 

παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 

παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους του άρθρου 13. Οι 

επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 

4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν: 

α) για την παράγραφο 13.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του 

ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται 

από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του20.  

Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα 

στην ως άνω παράγραφο 1, 

β) για την παράγραφο 13.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, που να είναι εν 

ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

µήνες πριν από την υποβολή του   

Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 

προσκοµίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της 

παραγράφου 13.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενηµερότητας εκδιδόµενο από 

την Α.Α.∆.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2 περίπτωση α’ 

πιστοποιητικό εκδιδόµενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω 

πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση 

                                                      
20

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 





των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών  

 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό 

κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα 6 

µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

 

 

Άρθρο 18: Εγγυήσεις  

 

1.Α. Εγγύηση συµµετοχής 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς 

(προσφέροντες),  «εγγύηση συµµετοχής»,  που ανέρχεται στο ποσοστό 2% 

της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, µη συνυπολογιζόµενων των 

δικαιωµάτων προαίρεσης και παράτασης της σύµβασης, µε 

στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής 

περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 

των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ηµέρες 

τουλάχιστον µετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 

άρθρου 17 της παρούσας, ήτοι µέχρι 17/03/2022. Η αναθέτουσα αρχή 

µπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 

να παρατείνει, πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

 

1.Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιµώµενης αξίας της 

σύµβασης,  και η οποία κατατίθεται µέχρι και την  υπογραφή του 

συµφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει 

αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην 

παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. 

η, και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθµό της σχετικής σύµβασης, 

εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 

των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου.  





Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς 

µετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειµένου της σύµβασης. 

 

2. Οι εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

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

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού,  

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

ελάχιστον δεκατρείς (13) µήνες.  

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

το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 

γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονοµικό φορέα. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από 

ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του 

ύψους των. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα 

τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  

Άρθρο 19: Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 

φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της 





διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ 

του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 

υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες 

της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα 

αρχή αποφασίζει αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο 

άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από 

την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε 

ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή 

της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη 

πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση 

της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται . 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και  επιστρέφεται µε πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή.  

Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει 

την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή 

εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της 

Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

προηγούµενης παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας 

της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 

βοηθηµάτων. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία 

άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή 

ειδική προσφυγή νοµιµότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης 

αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο 

της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

 

 

Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας  

 

1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε 

περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης 

που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 

τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 

188)57.  

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς 

οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην 

παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των 

εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία 

του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 





την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί 

∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 

υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία, είτε από το αρµόδιο 

Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε µε την επίθεση της 

σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 

(που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά 

τους.  

3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου 

και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή 

επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο 

έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε 

από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την 

συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει 

γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 

του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.  

4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – 

µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.  

5. Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ 

αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία 

των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό 

και την παρουσία διερµηνέων.  

 

Άρθρο 21: Εφαρµοστέα νοµοθεσία  

 

Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:  

- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 

147),  

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 

τεύχος Α')  

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/8.6.2006 τεύχος Α')  

- του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-

Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο».  

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων…» .  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και 

άλλες διατάξεις».  

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές 

πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς 

και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 

(Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση 





και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται 

µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το 

άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου 

θεσµικού πλαισίου της  

 

Άρθρο 22: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης  

 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει 

κωδικό Α∆ΑΜ.  

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ήµου, αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην 

ιστοσελίδα του (www.antiparos.gr.  

Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό 

Τύπο21 22, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.   
 

 

Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης  

 

Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία 

είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των 

περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.  

1. Το συµφωνητικό  

2. Η παρούσα διακήρυξη  

3. Το τιµολόγιο µελέτης 

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

6. Η Προσφορά του αναδόχου.  

 

Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης  

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε 

όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και 

οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στη νοµοθεσία.  

 

Άρθρο 25: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης  

 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό, αποτελεί τεκµήριο ότι ο 

διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των 

λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες 

εκτέλεσης της υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της Υπηρεσίας  
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 Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει ότι οι ρυθμίσεις του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄) δεν επιβάλλουν τη 

δημοσίευση πριν από τη διενέργεια πρόχειρου (πλέον συνοπτικού) διαγωνισμού, καθώς με τον νόμο αυτό 

ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τις καταχωρίσεις στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες από άλλες νομοθετικές διατάξεις επιβάλλεται η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, όπως από 

τις διατάξεις σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών. (Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 309/2010)(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 19). 
22

  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 

«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, 

στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 





∆ιάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας 12 µήνες, αφορά την Ε.Ε.Λ.  

Αντιπάρου, στην περιοχή ‘Σταυρός’ του ∆ήµου Αντιπάρου. 

 

Άρθρο 27 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις  

 

Η έγκριση διενέργειας της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας και η δέσµευση 

της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε µε τις υπ’ αρ. 56/27-7-2021 

Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 

Άρθρο 28 : Προστασία προσωπικών ∆εδοµένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 

προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόµιµος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η 

ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα που περιέχονται στους φακέλους της 

προσφοράς και τα αποδεικτικά µέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, 

στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, για το σκοπό της αξιολόγησης 

των προσφορών και της ενηµέρωσης έτερων συµµετεχόντων σε αυτόν, 

λαµβάνοντας κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 

της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων και της προστασίας τους 

από κάθε µορφής αθέµιτη επεξεργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, κατά τα 

αναλυτικώς αναφερόµενα στην αναλυτική ενηµέρωση που επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 

 

 

Άρθρο 29 : Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της 

οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα σχετικά µε την 

τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των 

φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

 Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 

όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη 

διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από 

κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να 

στηρίζονται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων 

φορέων 23. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων 

προτίθεται να στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση 

τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού. Ο 

οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 

ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το 

σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισµού, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονοµικό 

φορέα. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούµενου εδαφίου δεν 

επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 
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 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   





Υπεργολαβία 

Ο οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της 

σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση 

που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 

αναθέσει τµήµα(τα) της σύµβασης υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε 

ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισµού. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να 

αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του 

λόγοι αποκλεισµού της ως άνω παραγράφου.   

 

Άρθρο 30 : Τροποποίηση σύµβασης 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

 

  
 

 

Αντίπαρος, 30/07/2021  

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

 

 

Αναστάσιος Φαρούπος 

 




