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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

Ηράκλειο, 6 Απριλίου 2022 
Αρ. πρωτ.: 95821 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Άννα Μιχελινάκη 
:2813400228 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ. 
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης Κρήτης 
 
 

ΚΟΙΝ: - Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού 
 Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.  

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 315/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 315/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-

04-2022), που αφορά στην Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, προσφυγής στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα 

με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 

(ΦΕΚ 52Α/01-04-2019), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα με 

το Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Πρόσκλησης προς 

Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και 

Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο: «ΑΡΣΗ 

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ - ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ», που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης 

με 2014ΕΠ50200008 της ΠΠΑ 2021-2025 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου 
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022 
Αριθμός Απόφασης: 315/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 01 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00, 

συνήλθε σε συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό 
Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 85525/29-
03-2022  Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-
03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 
32009/23-05-2020 και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567 (ΦΕΚ 1454/Β/25-03-2022) 
ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 04 
Απριλίου 2022 και ώρα 06:00»». 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Σκουλάς Νικόλαος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

5 Χρονάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

6 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

7 Ανδρουλάκης Ιωάννης »               » Ως τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακoί 
σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-
Γιακουμάκη Ειρήνη και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, 
Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική 
προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου 
Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος 
Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη 
τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη 
Εμμανουέλλα, προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης 
Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη 
προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ξυδάκη Αικατερίνη 
υπάλληλος τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λιοδάκης Γεώργιος δικηγόρος 
(θέμα 26), Marcu Arben πολίτης (θέμα 26), Δακανάλης Παναγιώτης πολίτης (θέμα 
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26), και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και 
Μιχελινάκη Άννα, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 02ο: Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, προσφυγής στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 

παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ 52Α/01-04-

2019), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα με το Ν. 4782/2021, 

λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των 

όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της 

παροχής υπηρεσίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 

ΤΑΦΡΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ - 

ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», που χρηματοδοτείται από την 

ΣΑΕΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης με 2014ΕΠ50200008 της ΠΠΑ 2021-2025 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη 
Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

6. Το με αρ. πρωτ. 79427/22-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
«ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
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▪ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΤΑΦΡΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΝΕΟ - ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»,  

▪ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 74.307,00 € (με ΦΠΑ) 
▪ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ 
▪ ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 

ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΟΧΙ 

▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ):  - 
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ:  

1. Τη με αρ. πρωτ. 9374/20-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΠΣ46ΝΠΙΘ-Ω8Ε) Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη, περί παράτασης της κήρυξης της Δημοτικής Ενότητας Νέας 
Αλικαρνασσού και της 2ης Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Δήμου 
Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 20 Απριλίου 
2022. 

2. Τη με αρ. πρωτ. 9910/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΦΠ46ΝΠΙΘ-352) Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, περί παράτασης της κήρυξης των Κοινοτήτων Νεαπόλεως, 
Φουρνής, Χουμεριάκου και Καρυδίου Μιραμπέλλου της Δημοτικής Ενότητας 
Νεάπολης και τη Δημοτική Ενότητα Βραχασίου, του Δήμου Αγίου Νικολάου 
της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 10 Μαΐου 2022. 

3. Την με αρ. πρωτ. 8865/20-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΔΧ46ΝΠΙΘ-Μ3Τ) Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη, περί παράτασης της κήρυξης του Δήμου Χερσονήσου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 20 Απριλίου 2022. 

▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Η με αρ. πρωτ. 57911/01-03-
2022 (ΑΔΑ:9ΟΒΣ7ΛΚ-ΧΧΘ) Απόφαση 

▪ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
▪ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
▪ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: Η με αρ. πρωτ. 
77003/18-03-2022  απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Κρήτης. 

▪ Το από 18-03-2022 αποτέλεσμα κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Με το ανωτέρω έργο πρόκειται να εκτελεστούν αναγκαίες και επείγουσες εργασίες 
στο Εθνικό Δίκτυο των Νομών Ηρακλείου - Λασιθίου. 
Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν  είναι οι 
παρακάτω: 
1) Άρση καταπτώσεων από κατάστρωμα της οδού, όπου απαιτείται. 
2) Μεταφορά προϊόντων καταπτώσεων για απόρριψη . 
3) Καθαρισμός τάφρων από προϊόντα καταπτώσεων. 
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4) Διαμόρφωση πρανών με ηπιότερες κλίσεις για αποφυγή περαιτέρω 
καταπτώσεων που δημιουργούν προβλήματα στην ασφαλή διέλευση της 
κυκλοφορίας. 

5) Διάνοιξη και καθαρισμός τεχνικών ομβρίων από φερτά υλικά (αποφράξεις). 
6) Μεταφορά βραχωδών προϊόντων για την δημιουργία πρόσβασης 

μηχανημάτων περιοχές και την κατασκευή λιθοριπών για την προστασία 
πρανών από περαιτέρω καταπτώσεις ή διαβρώσεις. 

7) Κλάδεμα και ανανέωση της κόμης των δέντρων, καθαρισμός των πρανών, 
απομάκρυνση ξερών δέντρων και ότι άλλο απαιτείται. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 59.925,00 

Φ.Π.Α. (24%): 14.382,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 74.307,00 

 
▪ Το γεγονός ότι προέκυψε κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτα 

γεγονότα όπως καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση, 
πλημμυρικά, κατολισθητικά φαινόμενα, θυελλώδεις άνεμοι που εκδηλώθηκαν 
στους Νομούς Ηρακλείου-Λασιθίου. 

▪ Το δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, διότι αυτό θα επέφερε ακόμα 
μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των βλαβών και στην 
ολοκλήρωση του έργου. 

▪ Το γεγονός ότι οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης, σε καμία 
περίπτωση εκ της φύσεως τους, δεν απορρέουν από έλλειψη 
προγραμματισμού ή επιμέλειας ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από ευθύνη της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. 

▪ Οι διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/8-8-2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α’/2016) περί κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλομένης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, και του Ν. 
4605/2019, άρθρο 43 (ΦΕΚ 52Α/01-04-2019). 
 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 

Α) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 74.400,00€ με ΦΠΑ, για τη ανάθεση 
της παροχής υπηρεσιών: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ 
- ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ - ΠΕΟ 
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», που χρηματοδοτείται από την 
ΣΑΕΠ502 με 2014ΕΠ50200008 της ΠΠΑ 2021-2025 της Περιφέρειας Κρήτης.   
B) Την Έγκριση της Πρόσκλησης προς 3 Οικονομικούς Φορείς και των όρων 
αυτής για την επιλογή αναδόχου του υπόψη έργου. 
Γ) Την έγκριση του γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 που συστάθηκε σύμφωνα με : 
Το από 18-03-2022 αποτέλεσμα κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) και 
 
Τα Τακτικά Μέλη της επιτροπής είναι : 

1. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε  
2. ΤΖΙΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ              ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. 
3. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. 

ΑΔΑ: 6Γ497ΛΚ-4ΑΦ
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Ο πρώτος των μελών ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας 
του αναπληρώνεται με ένα από τα αναπληρωματικά μέλη , με τη σειρά που 
αναγράφονται. 
 
Τα Αναπληρωματικά Μέλη της επιτροπής είναι : 

1. ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
2. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ         ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Π.Ε. 
3. ΓΚΟΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Η παραπάνω σύσταση της Επιτροπής ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές 
δημοπρασίες του έργου. 
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των  
προσφορών θα οριστεί στη σχετική Πρόσκληση. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η αποσφράγιση την καθορισμένη 
ημερομηνία ή αν δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, να εξουσιοδοτηθεί ο 
Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης , να καθορίσει 
την νέα καταληκτική ημερομηνία και ημερομηνία αποσφράγισης του έργου, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της Πρόσκλησης. 
Η εξουσιοδότηση περιλαμβάνει και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής 
της δημοπρασίας, αν και τη δεύτερη ημερομηνία του διαγωνισμού δεν διεξαχθεί ή 
δεν υποβληθεί καμία προσφορά. 
Σας ενημερώνουμε ότι για το υπόψη έργο δεν απαιτείται έλεγχος νομιμότητας από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση συμφώνα με τα άρθρο 45 του Ν.4873/2021.» 

7. Την εισήγηση της κας Δοξάκη Ελένης  Γενικής Διευθύντριας Υποδομών Π.Κ.  
8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.  

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει : 
1. τη διάθεση πίστωσης ποσού 74.400,00€ με ΦΠΑ, για τη ανάθεση της παροχής 

υπηρεσιών: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ - 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ - ΠΕΟ 
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», που χρηματοδοτείται από την 
ΣΑΕΠ502 με 2014ΕΠ50200008 της ΠΠΑ 2021-2025 της Περιφέρειας Κρήτης.   

2. την Πρόσκληση προς 3 Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την 
επιλογή αναδόχου του υπόψη έργου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης 

3. τη  σύσταση του γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 που συστάθηκε σύμφωνα με : 

Το από 18-03-2022 αποτέλεσμα κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) και 
 
Τα Τακτικά Μέλη της επιτροπής είναι : 

1. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε  
2. ΤΖΙΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ              ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. 
3. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. 

Ο πρώτος των μελών ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας 
του αναπληρώνεται με ένα από τα αναπληρωματικά μέλη , με τη σειρά που 
αναγράφονται. 
 
Τα Αναπληρωματικά Μέλη της επιτροπής είναι : 

1. ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
2. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ         ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Π.Ε. 
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3. ΓΚΟΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
Η παραπάνω σύσταση της Επιτροπής ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές 
δημοπρασίες του έργου. 
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των  
προσφορών θα οριστεί στη σχετική Πρόσκληση. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η αποσφράγιση την καθορισμένη 
ημερομηνία ή αν δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, να καθορίσει την νέα 
καταληκτική ημερομηνία και ημερομηνία αποσφράγισης του έργου, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 της Πρόσκλησης. 
Η εξουσιοδότηση περιλαμβάνει και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής 
της δημοπρασίας, αν και τη δεύτερη ημερομηνία του διαγωνισμού δεν διεξαχθεί ή 
δεν υποβληθεί καμία προσφορά, 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο,  01-04-2022 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 
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                                          ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ :

Υποέργο:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - 
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΡΣΗ  ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  ΤΑΦΡΩΝ  -
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  &  ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ  ΕΠΙ
ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΝΕΟ  -
ΠΕΟ  ΝΟΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

ΣΑΕΠ 502 της ΠΠΑ 2021-2025
Κ.Α. 2014ΕΠ50200008
CPV  43200000-5

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:

74.307,00 € (με Φ.Π.Α.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Α Ρ Ο Χ Η  Γ Ε Ν Ι Κ Ω Ν

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

π ρ ο σ κ α λ ε ί  και  κ η ρ ύ σ  ε ι

   ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

(του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε  

με τον Ν. 4782/2021) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ -  ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ - ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

(CPV 43200000-5 [Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη])

Εκτιμώμενης αξίας 74.307,00 Ευρώ
(με Φ.Π.Α.)

ΑΔΑ: 6Γ497ΛΚ-4ΑΦ



που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 περί Αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών.

β)  Τις  διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ.  του Ν. 4412/2016 περί  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 και το Ν. 4782/2021 και
ισχύουν σήμερα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4412/2016 περί κλειστής διαδικασίας.

γ) Την με αρ. πρωτ. 8316/28-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΑΟΖ46ΝΠΙΘ-ΓΤΒ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, περί παράτασης της κήρυξης των Δήμων Πλατανιά,
Κισσάμου, Αποκορώνου και Καντάνου-Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 01-04-2022.

δ) Την έγκριση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2022
με την αρ. ../2022 (πρακτικό ./..-..-2022  ΑΔΑ: …………) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
στην οποία εντάσσεται το έργο.

ε)  Την  με  αρ.  πρωτ.  57911/01-03-2022  (ΑΔΑ:  9ΟΒΣ7ΛΚ-ΧΧΘ)  τροποποίηση  της  απόφασης  έγκρισης
διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη  Κρήτης με  αρ.  πρωτ.  108119/29-08-2014 για το  υποέργο:«ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ -  ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ -
ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», ΣΑΕΠ 502 της ΠΠΑ 2021-2025 με Κ.Α. 2014ΕΠ50200008.

στ) Την με αρ. πρωτ.  77003/18-03-2022  απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης περί 
έγκρισης τευχών δημοπράτησης.

ζ) Τους όρους της παρούσας και 

καλεί

Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς :

1. …….

2. …….

3. …….

να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω παροχής γενικών υπηρεσιών.

Σελίδα 2
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρεια
Κρήτης

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997579388

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης1

Ταχυδρομική διεύθυνση Λασαίας 1Α 

Πόλη ΉΡΑΚΛΕΙΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός 71305

Χώρα2 ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS3 EL431  - EL432

Τηλέφωνο 2813 412546

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) karapidakis@crete.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες4 Καραπιδάκης Νεκτάριος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) crete.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)5

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Ή Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΉΤΉΣ6  και ανήκει στην ΓΕΝΙΚΉ ΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΟΤΑ7.

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.8

Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΉΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το ΕΛΛΉΝΙΚΟ, ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε τον Μάρτιο 2021 με το ν.
47829 :   Ή  σύμβαση  ανατίθεται  από  Εθνική  Κεντρική  Αρχή  Αγορών  (ΕΚΑΑ)  /  Κεντρική  Αρχή  Αγορών
(ΚΑΑ)10ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΉΤΉΣ

1  Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 

4 Συμπληρώνεται  το  όνομα,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός  τηλεφώνου  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail)  της
υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ
του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 

5 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  
6 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021.

7 Αναφέρεται  σε  ποια  υποδιαίρεση  του  δημόσιου  τομέα  ανήκει  η  Α.Α.:  α)  Γενική  Κυβέρνηση  (Υποτομέας  Κεντρικής
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του
άρθρου 14 του ν. 4270/14. 

8 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον,  ε)  Οικονομικές  και  δημοσιονομικές  υποθέσεις,  στ) Υγεία, ζ)  Στέγαση και  υποδομές κοινής ωφέλειας,  η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

9 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα)
10 Συμπληρώνεται η ΕΚΑΑ/ΚΑΑ. Για την έννοια της ΚΑΑ/ ΕΚΑΑ πρβλ άρθρο 2 παρ. 1 περ. 17 και 18 ν. 4412/2016. Πρβλ και

άρθρα 40 - 43 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021
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Στοιχεία Επικοινωνίας 11 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι  διαθέσιμες  από:  την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
www.crete.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας- Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του
άρθρου 32, παρ. 2γ  του ν. 4412/16. λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 και
ισχύει σήμερα με τον Ν. 4782/2021 (φεκ 36α /09-03-2021).

Γίνεται  χρήση  επισπευσμένης  διαδικασίας  για  τους  πιο  κάτω  λόγους  επείγουσας  ανάγκης:
[συμπληρώνεται στην περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4412/2016] 

 Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9374/20-10-2021 (ΑΔΑ: ΏΜΠΣ46ΝΠΙΘ-Ώ8Ε) Απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την παράταση κήρυξης σε κα-
τάσταση Έκτακτης Ανάγκης την Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού και την 2η Κοινότητα της Δημο-
τικής Ενότητας Δήμου Ήρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ήρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης κα-
θώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυ-
ρές βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση κλπ) που εκδηλώθηκαν από τις 20 έως και τις 22-10-2020 στις παρα-
πάνω περιοχές. Ή εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες ήτοι  έως και 20 Απριλίου
2022.

 Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9910/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΦΠ46ΝΠΙΘ-352) Απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την παράταση κήρυξης σε κα-
τάσταση Έκτακτης Ανάγκης των Κοινοτήτων Νεαπόλεως, Φουρνής, Χουμεριάκου και Καρυδίου Μιρα-
μπέλλου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και τη Δημοτική Ενότητα Βραχασίου, του Δήμου Αγίου Νι-
κολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς εξακολουθούν να ισχύ-
ουν οι λόγοι κήρυξης από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα που προέκυψαν από τις ισχυρές
βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2020 στις παραπάνω περιοχές. Ή εν λόγω
παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 10 Μαΐου 2022.

 Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8865/20-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΔΧ46ΝΠΙΘ-Μ3Τ) Απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την παράταση κήρυξης σε κα-
τάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ήρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης που προ-
έκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση κλπ) που εκδηλώθηκαν
στις 20-10-2020 στην παραπάνω περιοχή. Ή εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες
ήτοι έως και 20 Απριλίου 2022.

 Το δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή με
διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, διότι αυτό θα επέφερε ακόμα
μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των βλαβών και στην ολοκλήρωση του έργου.

 Το γεγονός ότι οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης, σε καμία περίπτωση εκ της φύσεως τους,
δεν απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού ή επιμέλειας ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από ευθύνη
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

 Οι διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α’/2016) περί κατε-
πείγουσας  ανάγκης  οφειλομένης  σε  γεγονότα  απρόβλεπτα  για  την  αναθέτουσα  αρχή,  και  του  Ν.
4605/2019, άρθρο 43 (ΦΕΚ 52Α/01-04-2019).

Χρηματοδότηση της σύμβασης12

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ. Ή
δαπάνη για  την εν λόγω σύμβαση βαρύνει  την ΣΑΕΠ 502 της ΠΠΑ 2021-2025 Πηγή Χρηματοδότησης

11 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
12 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
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ΠΔΕ/ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ με σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του Φορέα  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΉΤΉΣ,
με κωδικό Κ.Α.: 2014ΕΠ50200008 13 

Ή παρούσα παροχή υπηρεσιών εκτελείται με εθνικούς πόρους από το Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  ……. (ΑΔΑ ………….), (ΑΔΑΜ ………………)
για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α
Υποέργο ..ο  καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΉΤΉΣ14. 

Ή  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων
(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2014ΕΠ50200008).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Με το ανωτέρω έργο πρόκειται να εκτελεστούν αναγκαίες και επείγουσες εργασίες στο Εθνικό Δίκτυο των 
Νομών Ήρακλείου - Λασιθίου.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν  είναι οι παρακάτω:
1) Άρση καταπτώσεων από κατάστρωμα της οδού, όπου απαιτείται.
2) Μεταφορά προϊόντων καταπτώσεων για απόρριψη .
3) Καθαρισμός τάφρων από προϊόντα καταπτώσεων.
4) Διαμόρφωση πρανών με ηπιότερες κλίσεις για αποφυγή περαιτέρω καταπτώσεων που δημιουργούν 

προβλήματα στην ασφαλή διέλευση της κυκλοφορίας.
5) Διάνοιξη και καθαρισμός τεχνικών ομβρίων από φερτά υλικά (αποφράξεις).
6) Μεταφορά βραχωδών προϊόντων για την δημιουργία πρόσβασης μηχανημάτων περιοχές και την κατα-

σκευή λιθοριπών για την προστασία πρανών από περαιτέρω καταπτώσεις ή διαβρώσεις.
7) Κλάδεμα και ανανέωση της κόμης των δέντρων, καθαρισμός των πρανών, απομάκρυνση ξερών 

δέντρων και ότι άλλο απαιτείται.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων  (CPV)  :  43200000-5   «Μηχανήματα  χωματουργικών  εργασιών  και  εκσκαφών  και  συναφή
μέρη».

Ή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.925,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24
% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 74.307,00€). 

Ή διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ
Α - Τεχνική Περιγραφή και στο ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Β Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας διακήρυξης. 

Ή σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική  άποψη προσφοράς,
βάσει την χαμηλότερη τιμή, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης,
όπως ορίζεται από το άρθρο 86 του ν. 4412/2016 και τροποποιήθηκε από το ν. 4608/2019 και όπως ισχύει
σήμερα με το άρθρο 30 του ν. 4782/2021.

13 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης

14         Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (  Α΄ 145) «4. Οι
διακηρύξεις,  οι  αποφάσεις  ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  για  λογαριασμό  όλων  των  φορέων  Γενικής
Κυβέρνησης  αναφέρουν  απαραίτητα  τον  αριθμό  και  τη  χρονολογία  της  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης,  εφόσον  η
προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία
του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη
εκτείνεται  σε  περισσότερα  του  ενός  οικονομικά  έτη,  συμπεριλαμβανομένου  του  τρέχοντος.  Σε  περίπτωση  που  η
προκαλούμενη  δαπάνη  πρόκειται  να  βαρύνει  αποκλειστικά  και  μόνον  το  επόμενο  ή  τα  επόμενα  οικονομικά  έτη,  οι
διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις της παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης,
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ)
Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2
του άρθρου 2, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4»
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Ή ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως15:

[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων]

-     του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-     Οδηγίες  201/24/Ε  και  2014/25/ΕΕ)»  (Α’  147), του  Ν.  4782/2021  (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/09-03-2021)
«Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού  πλαισίου  των  δημοσίων
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

-     του Ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

-     του Ν.  4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο  κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,  ολοκληρωμένο
νομοθετικό  πλαίσιο  για  τον  προσυμβατικό  έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον  Κώδικα  Νόμων  για  το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 324-337

   του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ήλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

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

-     του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

-     του Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές
διατάξεις»

-     του  Ν.  3310/2005  (Α’  30)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66)
«Ονομαστικοποίηση   μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα»16,  της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.  20977/2007 (Β’
1673)  σχετικά  με  τα  «Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  τουΝ.3310/2005,  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται,
κατ’  εξουσιοδότηση   του  άρθρου  65  του  Ν.  4172/2013  (Α’167)  για  τον  καθορισμό:  α)  των  μη
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με  «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»17.
[συμπληρώνεται  κατά  περίπτωση  εφόσον  η  υπό  ανάθεση  σύμβαση  υπάγεται  βάσει  της
προεκτιμώμενης αξίας της στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3310/2005 ]

του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

15 Ή αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την
κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης
προσαρμογής των εν λόγω όρων.

16       Ή υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το
άρθρο  8  του  ν.  3310/2005,  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  εκτιμώμενης  αξίας  ανώτερης  του  ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

17       Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε
έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
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του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία”, 

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

-     του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) 

-     της  υπ'  αριθμ.  57654/22.05.2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  θέμα  :
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

-     της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και  Επενδύσεων   και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  θέμα «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που
αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»

-     της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020)  «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του Ν. 4601/2019» (Α΄44)

-     της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

-     της  αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  14900/21  (Β’  466)  «Έγκριση  σχεδίου  Δράσης  για  τις  Πράσινες  Δημόσιες
Συμβάσεις»  (ΑΔΑ:  ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  [συμπληρώνεται  στην  περίπτωση  που  εφαρμόζονται
περιβαλλοντικά κριτήρια]

[Άλλο θεσμικό πλαίσιο]

-     του  Ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

-     του Ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.

του  Ν.  4270/2014  (Α’  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

του  Ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

-     του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

-     της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-     του  Ν.  4314/2014  (Α’  265)  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

-     του Ν.  4727/2020 (Α’  184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην  Ελληνική Νομοθεσία  της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

-     του  π.δ  28/2015  (Α’  34)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία» 

-     του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
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-     του Ν.  2690/1999 (Α’ 45)  «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

-     του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

-     του  Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679  του  ΕΚ  και  του  Συμβουλίου,  της  27ης  Απριλίου  2016,  για  την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ) OJ L 119,

-     του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και  ενσωμάτωση στην  εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

-     των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και
του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

-     Τη  με  αρ.  πρωτ.  9374/20-10-2021  (ΑΔΑ:  ΏΜΠΣ46ΝΠΙΘ-Ώ8Ε)  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα
Πολιτικής  Προστασίας  του Υπουργείου Προστασίας  του Πολίτη,  περί  παράτασης  της  κήρυξης  της
Δημοτικής  Ενότητας  Νέας  Αλικαρνασσού  και  της  2ης Κοινότητας  της  Δημοτικής  Ενότητας  Δήμου
Ήρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ήρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 20 Απριλίου 2022.

-     Τη  με  αρ.  πρωτ.  9910/09-11-2021  (ΑΔΑ:  6ΟΦΠ46ΝΠΙΘ-352)  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας  του Πολίτη, περί παράτασης της κήρυξης των
Κοινοτήτων Νεαπόλεως, Φουρνής, Χουμεριάκου και Καρυδίου Μιραμπέλλου της Δημοτικής Ενότητας
Νεάπολης  και  τη  Δημοτική  Ενότητα  Βραχασίου,  του  Δήμου  Αγίου  Νικολάου  της  Περιφερειακής
Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
έως και 10 Μαΐου 2022.

-     Την  με  αρ.  πρωτ.  8865/20-10-2021  (ΑΔΑ:  6ΕΔΧ46ΝΠΙΘ-Μ3Τ)  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας  του Υπουργείου Προστασίας  του Πολίτη,  περί παράτασης  της κήρυξης  του
Δήμου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ήρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 20 Απριλίου 2022.

-     Με  την  αρ.  …./2022  (Νο  ../..-..-2022  απόσπασμα  πρακτικού  -  Α∆Α:  ……………..)  απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας  Κρήτης  περί  «Έγκρισης  της  .ης  τροποποίησης  του  Τεχνικού
προγράμματος 2022 ΠΚ/ΠΕ

-     Την  με  αρ.  πρωτ.  57911/01-03-2022  (ΑΔΑ:  9ΟΒΣ7ΛΚ-ΧΧΘ)  τροποποίηση  της  απόφασης  έγκρισης
διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης με αρ. πρωτ. 108119/29-08-2014 για το υποέργο: «ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ -  ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΝΕΟ - ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»,  ΣΑΕΠ 502 της ΠΠΑ 2021-2025  με Κ.Α.
2014ΕΠ50200008..

-     Την  με  αρ.  Πρωτ.  77003/18-03-2022  απόφαση  περί  έγκρισης  τευχών  δημοπράτησης  της  υπόψιν
παροχής υπηρεσιών.

-     Την  με αριθ.  ……/2022  πρακτ. Νο  ../ ..-..-2022 (ΑΔΑ: …….-…), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκαν: η διάθεση πίστωσης, η προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  παρ.  2  (γ)  του  Ν.
4412/2016,  λόγω  ανωτέρας  βίας  ως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  η  Πρόσκληση  προς  Οικονομικούς
Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και η Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της
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παροχής υπηρεσιών: «ΒΕΛΤΙΏΣΉ-ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΉΤΉΣ», του υποέργου:
«ΑΡΣΗ  ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ,  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  ΤΑΦΡΩΝ  -   ΤΕΧΝΙΚΩΝ  & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ  ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ  ΝΕΟ  -  ΠΕΟ  ΝΟΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ»,  της  ΣΑΕΠ  502  με  Κ.Α.
2014ΕΠ50200008.

 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ../../2022 ημέρα ………. και ώρα 10:00 π.μ.18

Ακολουθείται η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 και με το Ν. 4782/2021 και
ισχύει σήμερα και σύμφωνα με την με αριθ.  …../2022  [πρακτ. Νο ../..-..-2022], (ΑΔΑ: …….-…) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

1.6 Δημοσιότητα

Α.         Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης19 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 20

Ή  προκήρυξη21 και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στο  Κεντρικό
Ήλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ). 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται  στην περίπτωση (ιστ)  της παραγράφου 3 του
άρθρου  76  του  Ν.4727/2020,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Δεν απαιτείται περεταίρω δημοσίευση της πρόσκλησης , όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 παρ. 1 και 2γ και
στο άρθρο 61 παρ. 2 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο άρθρο 38 του ίδιου
νόμου  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Ή δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει:...........

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα με τον Ν.
4782/2021.  Ή  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 τους22 .

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

18 Κατά  τον  καθορισμό  των  προθεσμιών παραλαβής  των προσφορών οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Ή ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου.

19 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
20 Άρθρο  66  Ν.  4412/2016  όπως  διαμορφώθηκε  με  το  ν.  4782/2021.  Ή  παρούσα  διακήρυξη  και  οι  προκηρύξεις  δεν

δημοσιεύονται  σε εθνικό επίπεδο,  πριν από την ημερομηνία  δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.  Ώστόσο,  η
δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά
με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.  Πρβλ. άρθρο 66 του ν.
4412/2016 όπως διαμορφώθηκε με το ν. 4782/2021. 

21     Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4)

22 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα μέτρα για  να διαφυλάξουν  την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης23  είναι τα ακόλουθα:

1. Ή παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ.
2γ.  του Ν.  4412/2016 (λόγω ανωτέρας βίας),  ως τροποποιήθηκε με τον Ν.  4605/2019 και όπως
ισχύει σήμερα με τον Ν.  4782/2021, με τα παραρτήματά (ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΉ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ,  ΕΙΔΙΚΉ  ΣΥΓΓΡΑΦΉ  ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΏΝ)  όπως  τροποποιήθηκε  με  τους  ν.  4608/2019  και
4609/2019.

2. Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

4. το σχέδιο της σύμβασης 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται με τηλέφωνο και email που παρατίθενται στα στοιχεία της
αναθέτουσας αρχής.

Για  την   παραλαβή  του  εντύπου  της  Οικονομικής  προσφοράς  οι  ενδιαφερόμενοι  προσέρχονται  στα
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα,
να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. και να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν  να  παραλάβουν  τα  παραπάνω  στοιχεία  και  ταχυδρομικά,  εφόσον  τα  ζητήσουν  έγκαιρα  και
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους.
Ή 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.  

Επιβάλλονται  στους  οικονομικούς  φορείς  οι  κάτωθι  απαιτήσεις  με  σκοπό  την  προστασία  του
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης :

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους  (συμπεριλαμβανομένων  των  εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την
ανάθεση  ή  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Για  το  σκοπό  κατά  την  παραλαβή  των  εγγράφων  της  σύμβασης
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.

23 Ώς «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο (06) ημέρες πριν
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα,  στο  πλαίσιο  της
παρούσας.

Ή  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών,  ούτως  ώστε  όλοι  οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Ή διάρκεια της παράτασης θα είναι
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων  προσφορών,  η  παράταση  της  προθεσμίας  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  της
αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση  των  όρων  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (πχ  αλλαγή/μετάθεση  της  καταληκτικής
ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  καθώς  και  σημαντικές  αλλαγές  των  εγγράφων  της  σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται  στο ΚΉΜΔΉΣ 24.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής25 συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.. 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο,
δηλαδή  έντυπα  με  αμιγώς  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  αριθμούς,  αποδόσεις  σε  διεθνείς  μονάδες,
μαθηματικούς  τύπους  και  σχέδια,  που  είναι  δυνατόν  να  διαβαστούν  σε  κάθε  γλώσσα  και  δεν  είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική. 26.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των
προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην …… γλώσσα  [η Α.Α. μπορεί να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. αγγλική] χωρίς να απαιτείται επικύρωσή
τους,  στο  μέτρο  που  τα  ανωτέρω  έγγραφα  είναι  καταχωρισμένα  σε  επίσημους  ιστότοπους  φορέων
πιστοποίησης,  στους οποίους  υπάρχει  ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και  εφόσον ο οικονομικός
φορέας  παραπέμπει  σε  αυτούς,  προκειμένου  η  επαλήθευση  της  ισχύος  τους  να  είναι  ευχερής  για  την
αναθέτουσα αρχή27  [η παρ. αυτή τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της Α.Α.].

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα28.

24       Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΉΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας
στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΏΡΉ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

25        Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 όπως διαμορφώθηκε με το ν. 4782/2021 
26 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 όπως διαμορφώθηκε με το ν. 4782/2021
27        Παρ. 4 Α του ως άνω άρθρου 92 όπως διαμορφώθηκε με το ν. 4782/2021
28 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
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2.1.5 Εγγυήσεις29

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)30, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,  το  δικαίωμα αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να παρέχονται  με
γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού31. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές 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  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  θ)  την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης32. 

Ή  περ.  αα’  του  προηγούμενου  εδαφίου  ζ΄  δεν  εφαρμόζεται  για  τις  εγγυήσεις  που  παρέχονται  με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ή αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ή 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 Διαγωνισμού, 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.

29 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
30  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018)
31       Τα γραμμάτια σύστασης  χρηματικής  παρακαταθήκης  του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων,  για την  παροχή

εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία
που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως
και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ.
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

32         Παρ. 12 άρθρου 21 ν. 4782/2021
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στην  διαδικασία σύναψης έχουν οι  προσκεκλημένοι  οικονομικοί  φορείς  με την
παρούσα.  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 ν.4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής σε ορισμένους φορείς και για συγκεκριμένες
κατηγορίες υπηρεσιών)

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής33

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού34 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη35 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους: 

όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και
τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β)  ενεργητική  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 παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α  παρ.  2  (εμπορία  επιρροής  –  μεσάζοντες),  396  παρ.  2
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής  βεβαίωση,  νόθευση  κ.λπ.)  374  (διακεκριμένη  κλοπή),  375  (υπεξαίρεση),  386  (απάτη),  386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των  οικονομικών  συμφερόντων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  συνδέονται  με  την  προσβολή  αυτών  των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές  διατάξεις  για  την  ποινική  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

33 Πρβλ  παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4605/2019
34 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
35 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του
ΤΕΥΔ και  ειδικότερα,  αντί  της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”,  δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και  του  Συμβουλίου  της  15ης Μαρτίου  2017  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  και  την
αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαισίου  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  και  για  την  τροποποίηση  της
απόφασης  2005/671/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 88/31.03.2017)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων
187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως
αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2015/849  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του  Συμβουλίου,  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  και  της  οδηγίας  2006/70/ΕΚ της  Επιτροπής  (ΕΕ  L 141/05.06.2015)  και  τα  εγκλήματα  των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ή υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύ-

νολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι-

στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με

αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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 ή 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας 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.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3,  α) Κατ’  εξαίρεση δεν αποκλείονται  για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος [όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.]

 [Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ.
2.2.3.1 και 2.2.3.2. (παρ. 1 και 2 περ. α & β του άρθρου 73) αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3
του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα διαγράφει την
παράγραφο αυτή]

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται,  όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  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.  [Επισημαίνεται ότι   η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό
αποκλεισμό της παρ. 2.2.3.2. (παρ. 2 περ. α & β του άρθρου 73) αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73
παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα η Α.Α.
διαγράφεται η παράγραφος αυτή. Εάν παραμείνει προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το
ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των εισφορών μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση].

2.2.3.4. Αποκλείεται36 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις37: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201638,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

 (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του δραστηριότητες ή έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία
εξυγίανσης  και  δεν  τηρεί  τους  όρους  αυτής  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ή αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

 (γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα

36 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 ν. 4782/2021.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της
παρ.  4, συνεκτιμώντας  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4782/2021 - άρθρο 22 παρ. 4).
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές
της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

37  Ειδικά για τους  δυνητικούς  λόγους  αποκλεισμού  πρβλ.  την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  20/22-06-2017  της  Αρχής  (ΑΔΑ:
ΏΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

38 Ή αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
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ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του  οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
13 του ν. 4782/2021, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  εκ  προθέσεως  σοβαρών  απατηλών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την
ανάθεση, 

(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του . 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετι-

κό γεγονός. 39

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-

σας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 40,

όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)41. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες

εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κε-

φάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντι -

στοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα

39 Πρβλ.  παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.  4782/2021.  Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ.
6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην
υπόθεση C-124/2017. 

40     Κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες
εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν.
4172/2013  (Κώδικας  Φορολογίας  Εισοδήματος,  Α`  167).  Οι  εξωχώριες  εταιρείες  από  «μη  συνεργάσιμα  κράτη  στον
φορολογικό  τομέα»  απαγορεύεται  επίσης  να  συμμετέχουν  με  ποσοστό  μεγαλύτερο  του  ένα  τοις  εκατό  (1%)  επί  του
μετοχικού  κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι  εταίροι  των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν
δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
εφαρμόΖει  την  υπουργική  απόφαση  που  εκδίδεται  κατά  την  παρ.  4  του  άρθρου  65  του  ν.  4172/2013.  Επιπλέον,
απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν  προνομιακό φορολογικό
καθεστώς,  όπως  αυτά  ορίζονται  στον  κατάλογο  της  απόφασης  της  παρ.  7  του  άρθρου  65  του  Κώδικα  Φορολογίας
Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτος - μέλος της Ένωσης, ή ββ) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ.),  ή  γγ)  τρίτη  χώρα που  έχει  υπογράφει  και  κυρώσει  τη  Διεθνή Συμφωνία  για  τις  Διεθνείς
Συμβάσεις (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες χώρες που δεν εμπίπτει στις
περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.» 

41 Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο
αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
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δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment

firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφα-

λαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές

εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιω-

μάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονο-

μικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.42

2.2.3.6.  Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.4,  εκτός  από  την  περ.  β  αυτής,   μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία43,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει  ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το  παράπτωμα,  ότι  έχει  διευκρινίσει  τα  γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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 απόφαση44.

2.2.3.8. Ή  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 22 του ν.
4782/202145 .

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής46 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας47 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

42   Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21
43  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ

στην υπόθεση C-387/19
44 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.  
45  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως

την  έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 4782/2021.
46 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι  A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά  συνέπεια,  να  επιλέξουν  ένα,  περισσότερα  ή  όλα  ενδεχομένως  τα  ως  άνω  κριτήρια  επιλογής,  συνεκτιμώντας  τα
ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές  περιστάσεις  κλπ),  με  σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη. 

47 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα από τα επαγγελματικά  μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται  στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016.  Εφόσον  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να  αποδείξουν ότι διαθέτουν την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση  υπηρεσία   [ισχύει,  κατά  περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  Οικονομικούς
Φορείς].

 [Στην  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων  η  Α.Α.  αναφέρει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  η  ένωση
οικονομικών φορέων καλύπτει το ως άνω κριτήριο48.] 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια49 

 [ΔΕΝ απαιτείται50 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα51 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς [επιλέγεται από την Α.Α.  το Ι ή το ΙΙ ή συνδυασμός αυτών]

[Ι] απαιτείται [ενδεικτικά]:

α) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας,

β) να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και εν γένει επαγγελματικά προσόντα της ομάδας έργου, πχ
απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών (ιδιαιτέρως σε συμβάσεις παροχής διανοητικών υπηρεσιών),

γ) να διαθέτουν τον  απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός μηχανημάτων έργου, τα οποία μετά την ανάδειξη
αναδόχου θα πρέπει να εφοδιαστούν υποχρεωτικά με σύστημα εντοπισμού θέσης όπως περιγράφεται στο
τεύχος τεχνικής περιγραφής,

δ) να διαθέτουν πιστοποιητικά για κάθε μηχάνημα έργου ή αυτοκίνητο,  τα οποία έχουν εκδοθεί  από
επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου  ποιότητας  ή  από  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων  ικανοτήτων,  με  τα  οποία
(πιστοποιητικά)  βεβαιώνεται  η  καταλληλότητα  των  προϊόντων,  επαληθευόμενη  με  παραπομπές  στις

48        Αναφέροντας λ.χ. ότι «η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα
μέλη της ένωσης».  

49 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.9.1,  καθώς  και  τα  μέσα  απόδειξης  του  άρθρου  2.2.9.2.
Επισημαίνεται,  περαιτέρω,  ότι  μπορούν  (χωρίς  αυτό  να  είναι  υποχρεωτικό)  να  διαμορφώσουν  το  παρόν  άρθρο  είτε
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν,  ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα
οποία  πρέπει  να  καλύπτουν  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  με  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  κύκλος
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη),  είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''  (ΑΔΑ
ΏΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.

50 Όπως υποσημείωση ανωτέρω
51 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
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τεχνικές  προδιαγραφές ή σε πρότυπα Ή αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει  ισοδύναμα πιστοποιητικά από
οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. [μόνον εφόσον πρόκειται για μικτή σύμβαση, η οποία
περιλαμβάνει και προμήθεια προϊόντων.]

ε) κατά τη διάρκεια …..................,52  να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ... συμβάσεις παροχής υπηρεσιών  του
συγκεκριμένου τύπου, ύψους...... [συμπληρώνεται από την Α.Α. ανάλογα με την προς σύναψη σύμβαση, το
είδος   των  υπηρεσιών  για  τις  οποίες  απαιτείται  η  ύπαρξη  εμπειρίας,  ο  απαιτούμενος  αριθμός
ολοκληρωμένων  συμβάσεων  εντός  ορισμένου  διαστήματος,  με  πιθανή  αναφορά  στον  απαιτούμενο
προϋπολογισμό των αναφερόμενων συμβάσεων]

[ΙΙ] δηλώνουν:  [εάν  η  Α.Α.  δεν  απαιτεί  ελάχιστα  επίπεδα  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας
ενδεικτικά53 και  κατά περίπτωση] 

α) τις  κυριότερες  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  που  έχουν  εκτελέσει  κατά  τη  διάρκεια
της ............................... 54

β)  το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας  που
διαθέτουν,

γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που  διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας,
καθώς και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

δ)  τις  εγκαταστάσεις μελέτης και έρευνας που διαθέτουν 

ε)  τον τρόπο διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα ανίχνευσης που θα είναι σε θέση
να εφαρμόζουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης

στ)  τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή των διευθυντικών
στελεχών της επιχείρησης, 

ζ) μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης

η) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών τους κατά τα
τελευταία τρία έτη 

τα οποία θα αξιολογηθούν ως εξής.........[αναφέρεται σχετική μεθοδολογία]

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται .....   [όπου
κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πληρούν τις
απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ήτοι  προβλέπεται εάν οι  ελάχιστες απαιτήσεις  θα
πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε
μέλος  της  ένωσης  χωριστά  ή  με  οποιοδήποτε  άλλο  τρόπο,  εφόσον  αυτό  δικαιολογείται  από
αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ'
ν. 4412/2016).]

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης55 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

52 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν
πριν από την τελευταία τριετία   

53 Για τον καθορισμό των προς δήλωση στοιχείων επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας πρβλ Παράρτημα ΧΙΙ, μέρος Β΄ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016

54 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν
πριν από την τελευταία τριετία  

55 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει  να σχετίζονται  και να είναι  ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ.  άρθρο 82 ν.
4412/2016)
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Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών τους  με  αυτούς56.  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. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  μόνο,  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες57.

[Ο τρόπος απόδειξης της συγκεκριμένης εργασιακής σχέσης που υφίσταται μεταξύ του οικονομικού φορέα
και  των  προσώπων  αυτών  καθορίζεται  με  σαφήνεια  από  τους  όρους  της  εκάστοτε  διακήρυξης  του
διαγωνισμού,  στην  προκειμένη  περίπτωση  στην  παράγραφο  2.2.9  της  παρούσας58] [Η  απαίτηση  αυτή
τίθεται κατά την κρίση της Α.Α.:] 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 59.

Υπό τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 60.

2.2.8.2. 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  της
παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας61.  Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.8,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  κατά  τα
οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και
κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν.
4782/2021. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με  την
παράγραφο  2.2.8  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  να
αποδεικνύουν,  κατά τα οριζόμενα στις  παραγράφους 2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν συντρέχουν οι  λόγοι
αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )62.

56 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την
εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης  

57 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016 όπως διαμορφώθηκε με το ν. 4782/2021.  
58   Για την έννοια του «τρίτου» οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών πρβλ ενδεικτικά

αποφάσεις ΑΕΠΠ 886/2020, 488/2020 253/2017, 247/2017, ΣτΕ (ΕΑ) 107/2018, ΜΔΕφΑθ, Α΄ διακοπών 236/2019, ΜΔΕφΑθ,
ΙΒ΄ 57/2019. 

59 Ή απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.  
60 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016 όπως διαμορφώθηκε με το ν. 4782/2021.  
61 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30%

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).
62 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
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Στην περίπτωση που  o οικονομικός φορέας 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, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα  στις  παραγράφους  2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας63. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση  μέχρι την ημέρα της έγγραφης

πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την

αναθέτουσα αρχή.64. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα65 

Α. Για  την  απόδειξη  της  μη συνδρομής  λόγων  αποκλεισμού  κατ’  άρθρο  2.2.3  και  της  πλήρωσης  των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Ή προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Ή δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται   στο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  στο  οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση  της  βάσης  δεδομένων,  τυχόν  δεδομένα  αναγνώρισης  και,  κατά  περίπτωση,  η  απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν66.

Τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος  υποβάλλονται  και  γίνονται  αποδεκτά  σύμφωνα  με  την  παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 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 στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, 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

63 Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 όπως ισχύει με το Ν. 4782/2021
64       Άρθρο 44 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 45 του ν. 4782/2021 
65 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021   Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους

οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού
και στα κριτήρια επιλογής που έχει  ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα,  δεν
απαιτήσει  ελάχιστα  επίπεδα  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  των  οικονομικών  φορέων,  τότε  δεν  θα  ζητήσει  ούτε  τα
αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  

66 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
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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  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4.  Οι
επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου  πιστοποιητικών  (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει με το ν. 4782/2021.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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 του67. 

Ή  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 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 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 του68  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να
λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω
της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω
διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας.]

[Εφόσον  η  Α.Α.  επιτρέπει  την  υποβολή  προσφορών,  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  δεν  έχουν
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό
φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ].

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

[η  Α.Α.  δύναται  να  ζητήσει  επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα  αναφορικά  με  τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του
στην  Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης)  στους  οποίους  οφείλει  να
καταβάλει εισφορές]

[Οι  Δημόσιες  Υπηρεσίες  και  οι  υπηρεσίες  φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης,  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  οικ.
17535/Δ1.6002  (Β  1754/2020)  (άρθρο  7),  εφόσον  έχουν  πιστοποιηθεί  σύμφωνα  με  την  οριζόμενη
διαδικασία δύνανται να αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε αυτήν
την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως]. 

[Εφόσον η Α.Α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών
δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ.]

67  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
68            ?     Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021
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iii)  Για την παράγραφο 2.2.3.2 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 των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ)  για την παράγραφο 2.2.3.469 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Ή. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Ή. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου  για  τα  σωματεία  και  τους  συνεταιρισμούς,  το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Ή.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
σε  βάρος  του  της  κύρωσης  του  οριζόντιου  αποκλεισμού,  σύμφωνα  τις  διατάξεις  της  κείμενης
νομοθεσίας70.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 [εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ],
δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών71,  που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος  είναι  ανώνυμη  εταιρία  ή  νομικό  πρόσωπο  στη  μετοχική  σύνθεση  του  οποίου  συμμετέχει
ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία72 73 (πλην των
περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).  

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:

i)  Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την
περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. 

ii)  Όσον  αφορά  την  εξαίρεση  της  περ.  β)  της  παραγράφου  2.2.3.5,  για  την  απόδειξη  του  ελέγχου
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του
προσωρινού  αναδόχου,  πρόσθετη  υπεύθυνη  δήλωση  του  τελευταίου,  στις  οποίες  αναφέρονται  οι
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών
συμμετοχών,  ανά  περίπτωση  και  το  συνολικό  ποσοστό  των  δικαιωμάτων  ψήφου  που  ελέγχουν  στην
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση
ή  άλλο  έγγραφο  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  οι  ελέγχουσες  τα  δικαιώματα  ψήφου  εταιρείες  είναι
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

69    Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού
70    Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 23του ν. 4782/2021 
71        Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
72        Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της οδηγίας

2012/30/ΕΕ  (L315/91)  με  την  οποία  αναδιατυπώθηκε  η  Οδηγία  77/91/ΕΟΚ  (Επίσημη  Εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων αρ Ν26/1)

73        Πρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελής)

Σελίδα 26

ΑΔΑ: 6Γ497ΛΚ-4ΑΦ



- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

-  Αναλυτική  κατάσταση  με τα στοιχεία  των μετόχων της  εταιρείας  και  τον  αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

-  Όσον αφορά στις  εγκατεστημένες  στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του
Γ.Ε.Μ.Ή. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας,  το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

-  Όσον αφορά στις  αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε
ανώνυμες εταιρείες:

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν :

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους
είναι ονομαστικές

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν
την υποβολή της προσφοράς.

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
μετοχών,  που  έχει  συντελεστεί  τις  τελευταίες  30  (τριάντα)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  την  υποβολή  της
προσφοράς.    

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση
των μετοχών, προσκομίζουν:

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει
σχετική  πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  διαγωνιζόμενου.  Για  την
περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου

ii)  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  προσώπων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των  μετοχών  ή
δικαιωμάτων ψήφου,

iii)  εάν  δεν  τηρείται  τέτοια  κατάσταση,  προσκομίζεται  σχετική  κατάσταση  προσώπων,  που  κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση,  αν  τα  πρόσωπα  αυτά  είναι  γνωστά  στην  εταιρεία.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  η  εταιρεία
αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει
διακριτική  ευχέρεια  κατά  την  κρίση  της  αιτιολογίας  αυτής.  Εναπόκειται  στην  αναθέτουσα  αρχή  να
αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη
υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους
της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται  κατά την παράγραφο
3.1.2 της παρούσας.

Ή  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  επίσης,  επί  ποινή  απαραδέκτου  της  προσφοράς,  εάν  στη  διαδικασία
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των
παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό
καθεστώς,  όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω
Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.[Για
το  λόγο  αυτό  ο  προσωρινός  ανάδοχος,  πέραν  των  ως  άνω  δικαιολογητικών  ονομαστικοποίησης,  να
προσκομίζει κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την
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ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005
όπως ισχύει.]

B.2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή
εμπορικού)  μητρώου του κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
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 οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.74

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  οικείο
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΉ. 

Ή 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν την ειδική έγκριση / άδεια
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης  επαγγέλματος,  από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,75 εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι
οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν 76 [η  Α.Α.  διαμορφώνει  τα  αποδεικτικά  μέσα  σε  αντιστοιχία  με  τις
απαιτήσεις  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  που  έχει  θέσει  στην  παράγραφο 2.2.5  της
παρούσας, σύμφωνα με το Παράρτημα XII, Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, μέρος Ι
του  ν.  4412/2016.  Ενδεικτικά  βλ.  το  Παράρτημα  IX  της  παρούσας  και  Πίνακα  αντιστοίχισης  λόγων
αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής με αποδεικτικά μέσα: 

…….

Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.77

74 Πρβλ. Παράρτημα  XI Προσαρτήματος Α ν.  4412/2016.  Επισημαίνεται  ότι  η Α.Α.  απαιτεί  στην εκάστοτε διακήρυξη,  κατά
περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ένα  από  τα  σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

75  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
76 Συμπληρώνεται  από  την  Α.Α.  με  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  Μέρος  I του

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν,
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.

77 Ή καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) στοιχεία για το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό.

β) στοιχεία για τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό μηχανημάτων έργου.

γ) τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί για κάθε μηχάνημα έργου ή αυτοκίνητο  

78 [τα  αποδεικτικά  μέσα  σε  αντιστοιχία  με  τις  απαιτήσεις  τεχνικής  ικανότητας  που  έχει  θέσει  στην
παράγραφο  2.2.6  της  παρούσας,  σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  XII,  Αποδεικτικά  μέσα  για  τα  κριτήρια
ποιοτικής επιλογής, μέρος ΙΙ του ν. 4412/2016]

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης  της  παραγράφου  2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  κάτωθι
πιστοποιητικά:...............  [Ενδεικτικά βλ. το Παράρτημα IX της παρούσας και Πίνακα αντιστοίχισης λόγων
αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής με αποδεικτικά μέσα 79]

Β.6. Για την  απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΉ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του 80,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΉ81,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης82, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

78 Συμπληρώνεται  από  την  Α.Α.  με  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  Μέρος  II του
Παραρτήματος  XII του Προσαρτήματος  Α΄  του ν.  4412/2016,  τα οποία  αντιστοιχούν,  σε  κάθε περίπτωση,  στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.

79 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.

80 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021  
81       Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΉ εγγράφονται υποχρεωτικά :

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και
οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και
ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα
της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012

82   Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους
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ii)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών του  νομικού  προσώπου  γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΉ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,  πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται  στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται  επιπλέον απόφαση-
πρακτικό  του  αρμοδίου  καταστατικού  οργάνου  διοίκησης  του  νομικού  προσώπου  με  την  οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά έγγραφα,  και  εφόσον δεν προβλέπονται,  υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,  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.), τυχόν
τρίτοι,  στους οποίους έχει  χορηγηθεί  εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και  η θητεία του/των ή/και  των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους83 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Ή  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον  αφορά  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  των  φόρων  και  τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθε  οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική  έγγραφη  δέσμευση  των  φορέων  αυτών  για  τον  σκοπό  αυτό.  Ειδικότερα,
προσκομίζεται  έγγραφο  (συμφωνητικό  ή  σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου  απόφαση  του  αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι,  διαγωνιζόμενος   οικονομικός  φορέας  και  τρίτος  φορέας,  εγκρίνουν  τη  μεταξύ  τους

83 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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συνεργασία  για  την  κατά  περίπτωση  παροχή  προς  τον  διαγωνιζόμενο  της  χρηματοοικονομικής  ή/και
τεχνικής  ή/και  επαγγελματικής  ικανότητας  του  φορέα,  ώστε  αυτή  να  είναι  στη  διάθεση  του
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Ή σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει  στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση.

 [Όταν ο οικονομικός  φορέας στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων όσον  αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο
οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Στην περίπτωση αυτή θέτει τον πιο κάτω όρο: ] Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική
επάρκεια,  θα  δηλώνει  επίσης  ότι  καθίσταται  από  κοινού  με  τον  διαγωνιζόμενο  υπεύθυνος  για  την
εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία,
θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Β.10.  Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  δηλώνει  στην  προσφορά  του  ότι  θα  κάνει  χρήση
υπεργολάβων,  στις  ικανότητες  των  οποίων  δεν  στηρίζεται,  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή  υπεργολαβίας  και  υπεύθυνη  δήλωση  των  υπεργολάβων  ότι  αποδέχονται  την  εκτέλεση  των
εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών84.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης85 

Κριτήριο ανάθεσης86 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

[Επιλέγεται αναλόγως από την A.A. το Α, Β, ή Γ]

Α)  βάσει τιμής87 σύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4608/2019 καθώς και το ν.
4782/2021 και ισχύει σήμερα.

84  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
85 Άρθρο 86 παρ.  1 ν.  4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.  4782/2021 και  τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος  II

(Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
86 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει  να συνδέονται  με το αντικείμενο της  σύμβασης,  σύμφωνα με την παράγραφο 8 του

άρθρου 86 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.  4782/2021. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού
ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών
που παρέχονται  από τους προσφέροντες,  προκειμένου να αξιολογείται  ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια
ανάθεσης.  Εάν  υπάρχουν  αμφιβολίες,  οι  Α.Α.  επαληθεύουν  αποτελεσματικά  την  ακρίβεια  των  πληροφοριών  και
αποδείξεων,  τις  οποίες  παρέχουν  οι  προσφέροντες  (παρ.  9  άρθρου  86).  Πρβλ  και  Κατευθυντήρια  Οδηγία  11/2015
Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΏΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

87  Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
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Β)  βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας 88

Γ)  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής89, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών90 [δεν ισχύει στην περίπτωση που το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βασίζεται μόνο στην τιμή]

2.3.3 Ήλεκτρονικοί πλειστηριασμοί91 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ή 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 αυτής92.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι  φάκελοι  των προσφορών υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους μέχρι  την καταληκτική
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα, είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή,
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση Λασσαίας 1 α

Τ.Κ. 71350 Ήράκλειο).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η 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 1.5
της  παρούσας.  Ή  αναθέτουσα  αρχή  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν  ελλείψεις  του  περιεχομένου  των
προσφορών  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  ούτε  για  καθυστερήσεις  στην  άφιξή  τους.  Δεν  θα
παραληφθούν  φάκελοι  ή  άλλα  έγγραφα  από  οποιοδήποτε  ταχυδρομικό  κατάστημα,  ακόμα  κι  αν  η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

2.4.2.2. Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής προσφοράς.

2.4.2.3. Οι  οικονομικοί  φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως
φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

88 Ή χρήση της μεθόδου προσέγγισης αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή
στη διακήρυξη, όπως ενδεικτικά με την κοστολόγηση του κύκλου ζωής της προσφερόμενης υπηρεσίας. Στην περίπτωση
αυτή, για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μπορούν να λαμβάνονται υπόψη
από την Α.Α. διάφορα είδη κόστους και να σταθμίζονται αναλόγως. Πρβλ και άρθρο 87 του ν. 4412/2016.

89 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης
αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή
το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ

90 Άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
91 Πρβλ άρθρο 34 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
92 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά

του …..

για τη παροχή υπηρεσιών: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο : «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ -  ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ - ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», που

χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ502 της ΠΠΑ 2021-2025 με 2014ΕΠ50200008 με αναθέτουσα αρχή την
Περιφέρεια Κρήτης

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ../../2022

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό,  η
οποία  αναγράφει  το  διαγωνισμό  στον  οποίο  αφορά,  τα  στοιχεία  ταυτότητας  του  προσφέροντος
(μεμονωμένου  ή  ένωσης),  δηλαδή  επωνυμία  (ή  ονοματεπώνυμο  φυσικού  προσώπου),  απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail).

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

(α)  έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής  –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν σφραγισμένο (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό
επί  ποινή  αποκλεισμού),  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές,  πληροφορίες σχετικά με τις  τιμές μονάδας,  τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. -

2.4.2.5. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille  ή  Προξενική  Θεώρηση)  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  όταν  καλύπτονται  από  διμερείς  ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός  ν.1548/1985,  «Σύμβαση  περί  απαλλαγής  από  την
επικύρωση  ορισμένων  πράξεων  και  εγγράφων  –  15.09.1977»  (κυρωτικός  ν.4231/2014)).  Επίσης,
απαλλάσσονται  από  την  απαίτηση  επικύρωσης  ή  παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα  που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:

Σελίδα 33

ΑΔΑ: 6Γ497ΛΚ-4ΑΦ



1) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 : 

1(α) για  την  παράγραφο  2.2.3.1  του  άρθρου  2.2  της  παρούσας:  απόσπασμα  του  ποινικού
μητρώου  ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή
διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.  Ή υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα
του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 4782/2021 και γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή τους.

1(β) για την παράγραφο 2.2.3.2 του άρθρου 2.2: 

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα
που είναι σε εξέλιξη. 

 ασφαλιστική  ενημερότητα  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο  ασφαλιστικό  φορέα.  Ή
ασφαλιστική  ενημερότητα  καλύπτει  τις  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις  του  προσφέροντος
οικονομικού  φορέα  α)  ως  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  για  το  προσωπικό  τους  με  σχέση
εξαρτημένης εργασίας, β) για υπηρεσίες που παρείχε κατά την τελευταία 5ετία και γ) για τα
στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και
επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για
τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη
ενημερότητας  της  προσφέρουσας  εταιρίας,  αποδεικτικά ασφαλιστικής  ενημερότητας   των
φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 

1(ββ) για  την  παράγραφο  2.2.3.2γ  του  άρθρου  2.2:  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων,  από  το  οποίο  να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν  από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας  υποβολής
προσφοράς.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού από την παραπάνω
Διεύθυνση  και  σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθμ  ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017  έγγραφο  του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 2 Ν4412/2016
όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021, που προβλέπουν αντικατάσταση του πιστοποιητικού με
ένορκη βεβαίωση. Συνεπώς ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ένορκη βεβαίωση
ότι  δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από την διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της
περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
4782/2021, ήτοι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
σε  χρονικό  διάστημα  δύο  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.

Διευκρινίζεται  ότι  ο  χρήστης  –  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  θα
καταθέσει  την  ανωτέρω  ένορκη  βεβαίωση  σε  περίπτωση  που  αναδειχθεί  μειοδότης.   Η
ανωτέρω  ένορκη  βεβαίωση  πρέπει  να  κατατεθεί  από  τον  ανάδοχο  μετά  την  απόφαση
κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης.

1(γ) για την παράγραφο 2.2.3.4(β) του άρθρου 2.2: Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο  της  έδρας  του  οικονομικού  φορέα,  το  δε  πιστοποιητικό  ότι  δεν  έχει  τεθεί  υπό
εκκαθάριση  με  απόφαση  των  εταίρων  εκδίδεται  από  το  Γ.Ε.Μ.Ή.,   σύμφωνα  με  τις  κείμενες
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
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του  οικονομικού  φορέα,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς,
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή τους.

1(δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 του άρθρου 2.2 υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  λόγοι
αποκλεισμού, να είναι υπογεγραμμένη μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

1(ε) Για την  περίπτωση του άρθρου 2.2.3.9 της παρούσας πρόσκλησης, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο
23 του ν. 4782/2021.

2)  Για  την  απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας  του
άρθρου 2.2.4:

Όσον  αφορά  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  οι
προσφέροντες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχα μητρώα κατά τις περιπτώσεις του
άρθρου 2.2.4.

3) Για την απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6 :

α. Πίνακα τεχνικού προσωπικού

β. Πίνακα τεχνικού εξοπλισμού μηχανημάτων έργου

γ. Για κάθε μηχάνημα έργου υποβάλλονται τα εξής: 1) Άδεια κυκλοφορίας, 2) Βεβαίωση πληρωμής
τελών χρήσης, 3) Πρωτότυπο ασφαλιστήριο με ένα επικυρωμένο αντίγραφό του και 4) Υπεύθυνη
δήλωση  του  Ν.1599/86,  ότι  σε  περίπτωση  ελέγχου  ή  πρόκλησης  τροχαίου  ατυχήματος,  ο
ιδιοκτήτης  του  μηχανήματος  φέρει  την  αποκλειστική  ευθύνη  τόσο  για  την  κατάσταση  του
μηχανήματος και την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγείας,  όσο και για την τήρηση των
τυπικών προσόντων του χειριστή

4) Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης των συμμετεχόντων:

Υποβάλλονται  τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει  η εξουσία υπογραφής του
νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου.

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ σύστασης,

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον
υπάρχει)

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για
υπογραφή  και  υποβολή  προσφοράς  σε  περίπτωση  που  δεν  υπογράφει  ο  ίδιος  ο  νόμιμος
εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και
ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, 

5.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  τροποποιήσεων  του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:

1.  Αντίγραφο  του  καταστατικού,  με  όλα  τα  μέχρι  σήμερα  τροποποιητικά,  ή  φωτοαντίγραφο
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει.
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2.  Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  των  τροποποιήσεων  του
καταστατικού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν93.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών

Ή Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης βάσει
τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 2.3 της διακήρυξης: 

Ή τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ  ανά μονάδα94.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης95.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του  άρθρου  42  του  ν.  4782/2021  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που
καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από την  αναθέτουσα  αρχή96 στο κεφάλαιο  ....του Παραρτήματος  ...της
παρούσας διακήρυξης. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών97  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (09)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Ή ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 1 α του ν. 4782/2021 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας,  κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση
αιτήματος  της  αναθέτουσας  αρχής  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους  οικονομικούς
φορείς,  που  αποδέχτηκαν  την  παράταση,  πριν  τη  λήξη  ισχύος  των  προσφορών  τους,  οι  προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά

93 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021
94 Πρβλ  παρ.  5  περ.  α΄  του  άρθρου  95  του  ν.  4412/2016 όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.  4782/2021.  Εδώ  θα πρέπει  να

καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  ανθρωποώρες κ.α.
95 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021
96 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
97 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021
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περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους98.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών99

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α)  η  οποία  αποκλίνει  από  απαράβατους  όρους  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της  προσφοράς,  ή  δεν
υποβάλλεται  εμπρόθεσμα  με  τον  τρόπο  και  με  το  περιεχόμενο  που  ορίζεται  στην  παρούσα  και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση και  αξιολόγηση προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,100 

β)  η  οποία  περιέχει  ατελείς,  ελλιπείς,  ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο  ΕΕΕΣ,  εφόσον  αυτές  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωσης,  διόρθωσης,  αποσαφήνισης  ή  διευκρίνισης  ή,  εφόσον  επιδέχονται,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 42
του ν. 4782/2021 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ)  για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,  εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 42 και 43 του ν. 4782/2021,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου22 του ν. 4782/2021) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 4782/2021,

θ)  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  διότι  δε  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσας  διακήρυξης,  εφόσον  αυτές  δεν  θεραπευτούν  από  τον  προσφέροντα  με  την  υποβολή  ή  τη

98  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
99 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα
100 Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021
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συμπλήρωσή  τους,  εντός  της  προκαθορισμένης  προθεσμίας,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  42  και  43  του
ν.4782/2021,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 43 του ν. 4782/2021, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της
παρούσας  ή η  πλήρωση μιας  ή  περισσότερων από τις  απαιτήσεις  των κριτηρίων ποιοτικής  επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 143 του ν.4782/2021, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1 Αποσφράγιση  - αξιολόγηση προσφορών – Έγκριση πρακτικού

α)  Ή  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από
την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Ή λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικοινωνεί  εν  συνεχεία  αμέσως  με  το  πρωτόκολλο  της
αναθέτουσας  αρχής   για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν  υποβληθεί  προσφορές  κατά  την  παρ.  2.4.2.1  της
παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως 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.

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού  φορέα,  ο  εξουσιοδοτημένος  εκπρόσωπος.  Όλοι  οι  φάκελοι  αριθμούνται  με  τον  αύξοντα
αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

γ)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Ή αξιολόγηση
γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας   και  συντάσσεται  πρακτικό  για  την  απόρριψη  όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

δ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι   φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.

ε)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 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 δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 88
του ν.  4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021 καθώς και το άρθρο 89 ν.  4412/2016 όπως
ισχύει σήμερα. 

στ) Ή περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά
του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Ή Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα
της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει. 
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Ή  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης  σε  όλους  τους  προσφέροντες  με  κάθε
πρόσφορο  μέσο  επί  αποδείξει.  Κατά  της  απόφασης  αυτής  χωρεί  ένσταση  κατά  τα  οριζόμενα  στην
παράγραφο 3.3 της παρούσης.

ζ)  Επισημαίνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  οι  προσφορές  έχουν  την  ίδια  ακριβώς  τιμή  (ισότιμες),  η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Ή κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές101.  

η)  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει  ότι  πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής του άρθρου 2.2, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου102 -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  ολοκλήρωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  εφόσον  απαιτείται,
σύμφωνα  με  τα  άρθρα  35  και  36   του  ν.  4129/2013,  ο  μειοδότης,  υποβάλλει  επικαιροποιημένα  τα
δικαιολογητικά του άρθρου 2.4.3 της παρούσας, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής
προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 2.2,  ότι
εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 2.2.9.2 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.

Κοινοποιείται  η  απόφαση κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο.  Με την  ίδια  απόφαση   καλείται  ο
ανάδοχος όπως  προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς
του  η  αναθέτουσα  αρχή  προθεσμία  που  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την
κοινοποίηση  ειδικής  πρόσκλησης,  προσκομίζοντας,  και  την  απαιτούμενη  εγγυητική  επιστολή  καλής
εκτέλεσης.  Ή  εν  λόγω  κοινοποίηση  επιφέρει  τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης,
σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 45 του ν.4782/2021.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 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 σύναψης της
σύμβασης  ματαιώνεται,  σύμφωνα  με  την  περίπτωση   β  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  106  του  ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

 [Σε  περίπτωση που το  κριτήριο  ανάθεσης  της σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής:] 

3.3.1. 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 40 του ν. 4782/2021 (περί αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 

Ή αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία
ανάθεσης,  εκτός  από  όσους  αποκλείστηκαν  οριστικά  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία
αναφέρονται  υποχρεωτικά οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή της  σύναψης  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τα
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4782/2021, μαζί με αντίγραφο του
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.

101 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
102 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021
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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 προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ,
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής
κατά της ανωτέρω απόφασης.103

3.3.2. Ή απόφαση κατακύρωσης καθίσταται  οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλ-
θει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επι-
φύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ.
4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021.
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκλη-
ση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016
όπως διαμορφώθηκε με το ν. 4782/2021, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 44 του ν. 4782/2021 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Ή
υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δη-
λωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται
προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
με έκδοση σχετικού εγγράφου, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  Ή 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,  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,
, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.104

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  αναζητήσει
αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.105

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α.  Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η  συγκεκριμένη  δημόσια
σύμβαση  και  έχει  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των
δημοσίων  συμβάσεων,  έχει  δικαίωμα  να  προσφύγει  στην  ανεξάρτητη  Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.

103 Πρβλ. άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4782/2021
104 Άρθρο 45 του ν. 4782/2021.
105 Άρθρο 45 του ν. 4782/2021.
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39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του106 . Σε
περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της
προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ)  δέκα (10) ημέρες από την πλήρη,  πραγματική  ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της πράξης  που βλάπτει  τα
συμφέροντα  του  ενδιαφερόμενου  οικονομικού  φορέα.  Ειδικά  για  την  άσκηση  προσφυγής  κατά
προκήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τη
δημοσίευση στο ΚΉΜΔΉΣ.

Σε  περίπτωση παράλειψης  που αποδίδεται  στην αναθέτουσα  αρχή,  η  προθεσμία για  την  άσκηση της
προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της
προσβαλλόμενης παράλειψης107 .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας  της  προαναφερθείσας  κατά περίπτωση κοινοποίησης  ή γνώσης και  λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Ή προδικαστική  προσφυγή συντάσσεται  υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου  εντύπου όπως
αυτό ορίζεται στο άρθρο 362 του ν. 4412/2016, κατατίθεται στην αναθέτουσα αρχή και κοινοποιείται με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών).

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 . Ή επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί  την
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και
δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 

Ή προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  απόφαση  της  ΑΕΠΠ  μετά  από  άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1-2 ν.
4782/2021 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Ή προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται  στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω,  ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο  τρίτο,  ο  οποίος μπορεί  να θίγεται  από την  αποδοχή της προσφυγής,  προκειμένου  να
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη
διαδικασία  εξέτασης  της  προσφυγής,  για  τη  διατήρηση  της  ισχύος  της  προσβαλλόμενης  πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση

106       Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
107       Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
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Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, με έγγραφό της μέσω e-mail  μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο
έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής από οποιοδήποτε
από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΉΔΉΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Ή άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 138 ν. 4782/2021 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ.
18/1989,  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου,  το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως.  Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή.
Με  τα  ένδικα  βοηθήματα  της  αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης  λογίζονται  ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις
ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί  αντιστοίχως  έως  τη
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης108 . 

Ή άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Ή
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και η εκδίκαση της
αίτησης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της. Ή άσκησή της κωλύει
τη  σύναψη  της  σύμβασης,  εκτός  εάν  με  την  προσωρινή  διαταγή  ο  αρμόδιος  δικαστής  αποφανθεί
διαφορετικά.  Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο
είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 138
παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 4782/2021. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της
αίτησης  ακύρωσης διακόπτεται  και  αρχίζει  από την επίδοση της σχετικής απόφασης.  Ο διάδικος που
πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά
αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής. 

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις
νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 138 ν. 4782/2021109 , σύμφωνα με τις οποίες: 

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των
αποφάσεων της ΑΕΠΠ. 

Ή προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε
(15)  ημερών  από  την  άσκηση  της  αίτησης,  εκτός  εάν  με  προσωρινή  διαταγή  το  δικαστήριο  αυτό
αποφανθεί διαφορετικά. 

108  Άρθρο 138 Ν. 4782/2021
109  Βλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β Ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη εφαρμογής των

νέων ειδικών δικονομικών  διατάξεων του άρθρου 138 ν.  4782/2021,  με  το οποίο  επέρχονται  σημαντικές  αλλαγές  στις
ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 ν. 4412/2016 .
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Ή αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με
το ν. 4782/2021, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της
ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών,  καθώς  και  στην  περίπτωση  του
δευτέρου  εδαφίου  της  παρ.  7  του  άρθρου  45  του  ν.4782/2021,  περί  κατακύρωσης  και  σύναψης
σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με
τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει
πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά
κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 του
ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους
επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  όπως  ιδίως,  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του
περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
21 παρ. 4 του ν. 4782/2021, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία
κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 21 του
ν. 4782/2021 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον
τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ε της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4782/2021.

Ή 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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού
της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

[Συμπληρώνεται  εφόσον  προβλέπεται  η  δυνατότητα  προκαταβολής:]  Στην  περίπτωση  χορήγησης
προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση
προκαταβολής»  για  ποσό  ίσο  με  αυτό  της  προκαταβολής,  [συμπληρώνεται  εφόσον  υπάρχει  σχετικό
υπόδειγμα άλλως γίνεται παραπομπή στο άρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας:]
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ...της Διακήρυξης. Ή προκαταβολή και η
εγγύηση  προκαταβολής  μπορούν  να  χορηγούνται  τμηματικά,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5.1.1.  της
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Ή/Οι  εγγύηση/εις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται/ονται  στο  σύνολό του/ς  μετά από  την  ποσοτική  και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Ή απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και Ή εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης  και προκαταβολής γίνεται
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Αν  οι  υπηρεσίες  είναι  διαιρετές  και  η  παράδοση  γίνεται,  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση,  τμηματικά,  οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί
στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους
απαιτείται  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Εάν  στο  πρωτόκολλο
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  παραπάνω  σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου. 

 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν.4605/2019, του ν.
4608/2019, του ν 4609/2019, του ν.4782/2021 οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο
Αστικός Κώδικας. 
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α΄.

Ή  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

[Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης, περιλαμβάνονται, επιπλέον του
όρου του πρώτου εδαφίου, και τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 1
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ειδικός όρος της παρα -
γράφου 3 του ίδιου άρθρου]

[Ο όρος που ακολουθεί τίθεται κατά την ευχέρεια της Α.Α. στο πλαίσιο της δέσμης των μέτρων που
μπορούν να εφαρμοστούν για την εξασφάλιση της ακεραιότητας στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσε   -
ων και την καταπολέμηση της διαφθοράς, με σκοπό την πρόληψη παραβίασης των προτύπων ακε   -
ραιότητας και τη διαχείριση υπαρκτών ή πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Αντίστοι   -
χες δεσμεύσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν τα μέλη του προσωπικού της Α.Α.  που εμπλέκονται με
οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή δια   -
μορφώνεται αντίστοιχα το συμφωνητικό:]

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)  ότι  θα  δηλώσει  αμελλητί  στην  αναθέτουσα  αρχή,  από  τη  στιγμή  που  λάβει  γνώση,  οποιαδήποτε
κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,  οικογενειακών,
οικονομικών,  πολιτικών  ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και  αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και
υπαλλήλων  ή  συνεργατών  τους  οποίους  απασχολεί  στην  εκτέλεση  της  σύμβασης  (π.χ.  με  σύμβαση
υπεργολαβίας)  και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται  καθ’  οιονδήποτε
τρόπο  στη  διαδικασία  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ή/και  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  έκβαση  και  τις
αποφάσεις  της  αναθέτουσας  αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,  οποτεδήποτε  και  εάν  η  κατάσταση  αυτή
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης110 . 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

   [Στο  σημείο  αυτό  αναφέρονται  όλοι  οι  υπόλοιποι  ειδικοί  όροι  εκτέλεσης  της  σύμβασης  κατ'
εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4412/2016…………………………………………………  111  ]

110 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016
111 Οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι

συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές,
κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία  και  την απασχόληση. Οι  κοινωνικές παράμετροι
αφορούν κυρίως: α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που
προέρχονται  από ευπαθείς  ομάδες  του πληθυσμού,  γ)  την  καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και  δ)  την  προαγωγή της
ισότητας ανδρών και γυναικών (άρθρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016)
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4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Ή τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των
πιο  κάτω  υπηρεσιών-καθηκόντων  ......[το  εδάφιο  β΄  συμπληρώνεται  μόνον  στη  περίπτωση  που
υπάρχει  επιφύλαξη, σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις της διακήρυξης για την εκτέλεση ορισμένων
κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από
ένωση οικονομικών φορέων,  όπως αναφέρεται στην παρ.  2 του άρθρου 19 του ν.  4412/2016,  από
έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016]

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους νόμιμους  εκπροσώπους  των υπεργολάβων του,  οι
οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.112.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει  στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  [σε  περίπτωση  που  ο
ανάδοχος  έχει  στηριχθεί  στις  ικανότητες  του  υπεργολάβου  όσον  αφορά  τη  χρηματοοικονομική
επάρκεια-τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης,
προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής
του]

4.4.3. Ή αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν  από  την  ως  άνω  επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  απαιτεί  την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.4.4. [Στο σημείο αυτό αναφέρεται η τυχόν δυνατότητα πληρωμής απευθείας του υπεργολάβου με
παραπομπή στο αντίστοιχο άρθρο πληρωμής  στο οποίο θα πρέπει  να καθορίζονται  τα ειδικότερα
μέτρα  ή  οι  μηχανισμοί  που  επιτρέπουν  στον  κύριο  ανάδοχο  να  εγείρει  αντιρρήσεις  ως  προς
αδικαιολόγητες  πληρωμές,  καθώς  και  οι  ειδικότερες  ρυθμίσεις  που  αφορούν  αυτόν  τον  τρόπο
πληρωμής].  .............................   113

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της114 

Ή 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

112 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021
113 Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και, εφόσον η φύση

της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση
υπηρεσίας,  δυνάμει  σύμβασης  υπεργολαβίας  με  τον  ανάδοχο.  Στην  περίπτωση  αυτή,  στα  έγγραφα  της  σύμβασης
καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς
αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν
αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Ή παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή
του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται. 

114  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016
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γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής [σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216
του ν. 4412/2016, της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή, άλλως, είτε της υπηρεσίας η οποία ορίζεται
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής είτε της επιτροπής η οποία συγκροτείται επίσης με απόφαση της
αναθέτουσας  αρχής  για  την  παρακολούθηση  της  σύμβασης,  εφόσον  η  εν  λόγω  αρμοδιότητα
προβλέπεται ρητά στην απόφαση συγκρότησης]115

[Στο  σημείο  αυτό  αναφέρονται  οι  σχετικές  ρήτρες  τροποποιήσεων  ή  προαιρέσεων  της  σύμβασης,
καθώς και οι όροι υπό τους οποίους μπορούν αυτές να ενεργοποιηθούν,   ενδεχόμενα   με παραπομπή
σε άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης. Η παράγραφος αυτή συσχετίζεται με την παράγραφο
6.5 περί αναπροσαρμογής της τιμής]

[Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν
σημείο  της  Διακήρυξης,  την  ακόλουθη ρήτρα υποκατάστασης  του αναδόχου  ή  να  διαμορφώσει  τη
σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί
και  σαφείς  και  να  κείνται  εντός  του  υφιστάμενου  νομοθετικού  πλαισίου  και  ιδίως  των  σχετικών
επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.]

Μετά  τη  λύση  της  σύμβασης  λόγω  της  έκπτωσης  του  αναδόχου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  103  του  ν.
4782/2021 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους
της παραγράφου 4.6,  πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους
επόμενο/ους,  κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία
ανάθεσης  της  συγκεκριμένης  σύμβασης  και  να  του/τους  προτείνει  να  αναλάβει/ουν  το  ανεκτέλεστο
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)116. Ή σύμβαση συνάπτεται, εφόσον
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
της. Ή άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την
πρόταση  σύναψης  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  επόμενο  υποψήφιο  κατά  σειρά
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης117 

4.6.1. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

[Οι κατωτέρω λόγοι, οι οποίοι δεν προβλέπονται ρητά κατά την κείμενη νομοθεσία, συμπληρώνονται
κατά την κρίση της Α.Α.:]

δ)  ο  ανάδοχος  καταδικαστεί  αμετάκλητα,  κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης της σύμβασης,  για  ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε)  ο  ανάδοχος  πτωχεύσει  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τεθεί  υπό  αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,

115 Άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016
116 Πρβλ.  άρθρο  132,  παρ.  1δ),  περ.  αα  του  ν.  4412/2016.  Πρβλ.  επίσης,  Κατευθυντήρια  Οδηγία  22  της  Αρχής  με  τίτλο

«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
117 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση,
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ)  ο  ανάδοχος  παραβεί  αποδεδειγμένα  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  την  δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής118 

5.1.1. Ή πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  ….[Η πληρωμή της αξίας
των υπηρεσιών προβλέπεται κατά την κείμενη νομοθεσία με έναν από τους κατωτέρω τρόπους, εκτός
εάν  άλλως  ορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  οπότε  περιγράφεται  εδώ  ο  σχετικός  τρόπος
πληρωμής. Στην πρώτη περίπτωση είτε  επιλέγεται ένας από τους πιο κάτω τρόπους από την Α.Α. είτε
παρέχεται  η  διακριτική  ευχέρεια  στους  προσφέροντες  να  επιλέξουν  με  σχετική  δήλωση  στον
υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς τους. Η Α.Α. δύναται να προβλέψει το προβάδισμα ενός εκ
των δύο τρόπων σε περίπτωση που δεν επιλέξει ο προσφέρων] 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών  Ή πληρωμή θα γίνεται
τμηματικά,  με  βάση  τις  πιστοποιήσεις  των  εργασιών  που  έχουν  εκτελεστεί  μέσα  στα  όρια  του
χρονοδιαγράμματος εργασιών, ή των εντολών που έχει λάβει από την επιτροπή παρακολούθησης και
ελέγχου. 

Ή πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής της αμοιβής
του παρόχου, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την σύμβαση, γίνεται με
βάσει τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις. 

Ή πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις διατάξεις  του άρθρου 200 παρ.  5 του ν.  4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το ν.  4782/2021119,  καθώς και  κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

β)     Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού.... % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ,
[η  προκαταβολή  ανέρχεται  μέχρι  ποσοστού  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  της  συμβατικής  αξίας]  ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε
μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας
χωρίς  ΦΠΑ  με  το  πρωτόκολλο  παραλαβής  κατόπιν  του  ποιοτικού  ελέγχου  και  την  εξόφληση  της
υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.   [ο εν
λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων]

Ή  παραπάνω  προκαταβολή  θα  είναι  έντοκη.  Κατά  την  εξόφληση  θα  παρακρατείται  τόκος  επί  της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες120 το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής121.

[Επισημαίνεται  ότι  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  προβλέψει  στο  παρόν  σημείο  της
Διακήρυξης, διαφορετικό τρόπο πληρωμής]. 

Ή πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 122, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον

118 Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά
τιμολόγια  που είναι  σύμφωνα με  το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης  ηλεκτρονικών τιμολογίων,  όπως αυτό ορίζεται  στην
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού,
κανονιστικών αποφάσεων

119 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. 
120 Βλ
. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της
121 Ή απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α. 
122 Άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. 
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έλεγχο και την πληρωμή. [η Α.Α. δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό,
πρβλ. παρ. 6 του ως άνω άρθρου]

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 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 Δημοσίων
Συμβάσεων123 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ, 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  του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016124.

γ)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)125 .

δ) ………………………………………

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 …..% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος126 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 4782/2021 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπο-
νται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2 της παρούσας
το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β  –  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  και  τη  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  με  την επιφύλαξη της
επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρ-
θρου 103 του ν. 4782/2021  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει
να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την κοινοποί -
ηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος
να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάρο -
δο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

123 Άρθρο 44 του Ν. 4605/2019.
124 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 των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021.

125  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)”.

126 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαι -
νόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β)  είσπραξη εντόκως της  προκαταβολής  που χορηγήθηκε  στον  έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προ  -
καταβολής  από  τον  ανάδοχο  μέχρι  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  απόφασης  κήρυξής  του  ως  εκ  -
πτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερο  -
μηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας
[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4782/2021,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 23, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις  [η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του προ -
βλεπόμενου π.δ.]

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμ-
βασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής127. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμε-
νης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντί-
στοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες πα-
ρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθε-
ση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Ή επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ-
πτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων128  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή

127  Άρθρο 218 του ν.4412/2016 
128 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο,

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.
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για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  της  κοινοποίησης  ή  της  πλήρους  γνώσης  της  σχετικής
απόφασης. Ή εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προ-
σφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου
στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 όπως τροπο-
ποιήθηκε με το ν. 4782/2021 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδή-
ποτε  φύσης  διοικητικής  προσφυγής.  Αν  κατά  της  απόφασης  που  επιβάλλει  κυρώσεις  δεν  ασκηθεί
εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση κα-
θίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι
αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016129. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.
4412/2016  και  την  παράγραφο  5.3  της  παρούσας,  διαφορετικά  η  προσφυγή  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε
από  όλα  τα  μέλη  της.  Δεν  απαιτείται  η  τήρηση  ενδικοφανούς  διαδικασίας  αν  ασκείται  από  τον
ενδιαφερόμενο  αγωγή,  στο  δικόγραφο της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή  τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

129   Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016 ,Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Ή  παρακολούθηση  της εκτέλεσης  της Σύμβασης  και  η  διοίκηση αυτής  θα  διενεργηθεί  από την
Δ/ΝΣΉ  ΤΕΧΝΙΚΏΝ  ΕΡΓΏΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΚΡΉΤΉΣ  –  ΤΜΉΜΑ  ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ  ΕΡΓΏΝ  ΚΑΙ  ΜΉΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  για όλα τα ζητήματα που
αφορούν  στην  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  στην  εκπλήρωση  των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Ή αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της θα ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
Επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση θα οριστούν και άλλοι
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας  ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης [Επιτροπή Παρακολούθησης].
Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο
στο  οποίο  καταγράφονται  η  τμηματική  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης,  η  καθημερινή
απασχόληση  του  προσωπικού  σε  αριθμό  και  ειδικότητα,  έκτακτα  συμβάντα  και  άλλα  στοιχεία  που
σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Το  ημερολόγιο  συνυπογράφεται  από  τον  επόπτη  της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης130 

6.2.1. Ή  διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε  έξι  (6)  μήνες  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  του
συμφωνητικού.

6.2.2. Ή  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου131. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος132  Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 133

6.3.1 Ή παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παρ.  3  και  την  περ.  δ  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221  του  ν.
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Β της παρούσας. 

130 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016.
131 Ή ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
132 Πρβλ. άρθρο 103 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4782/2021
133  Άρθρο 219 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021
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6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε
εισηγείται  για  την  παραλαβή  με  παρατηρήσεις  ή  την  απόρριψη  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  ή
παραδοτέων,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  3  και  4.  Τα  ανωτέρω  εφαρμόζονται  και  σε  τμηματικές
παραλαβές. 

6.3.3 Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα  παραδοτέα  δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση. 

β)  Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του  παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει  εκδοθεί  πρωτόκολλο  παραλαβής  της
παραγράφου  2  ή  πρωτόκολλο  με  παρατηρήσεις  της  παραγράφου  3,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την,  κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και  την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Ή παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ή  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221134του ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021.135

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση136 

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων, με  έκπτωση επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε

134  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με τις οποίες
τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021.

135 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021.
136 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
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ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας,  λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες
ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής137 

[Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.]

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχε-
τικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμ-
βιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η ανα-
θέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει  τον/τους επόμενο/ους,  κατά σειρά,  μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκρι-
μένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου
αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτω-
τος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)138. 

137 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021.   
138  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. 

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ). 
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7 ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η αποσφράγιση την καθορισμένη ημερομηνία ή αν δεν κατατεθεί
καμιά προσφορά, να εξουσιοδοτηθεί η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης , να
καθορίσει την νέα καταληκτική ημερομηνία και ημερομηνία αποσφράγισης του έργου, σύμφωνα με το
άρθρο 7 της Πρόσκλησης.

Ή εξουσιοδότηση περιλαμβάνει και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας, αν
και τη δεύτερη ημερομηνία του διαγωνισμού δεν διεξαχθεί ή δεν υποβληθεί καμία προσφορά.

                                                                            

                                                                               ΉΡΑΚΛΕΙΟ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Μηχανικός

Καραπιδάκης Νεκτάριος
Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος
Συντήρησης Έργων & Μηχανικού

Εξοπλισμού 

Γωνιανάκης Εμμανουήλ
Π.Ε Μηχανικών με Α΄ βαθμό 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. ……./..-..-2022 απόφαση

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας  Κρήτης

Ψαρουδάκης Μιχαήλ
Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ –  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΕΡΓΟ: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙ-

ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΉΤΉΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΉ ΥΠΟΔΟΜΏΝ
Δ/ΝΣΉ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΏΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ:

«ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ -
ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ - ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠ: 74.307,00 € (με ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ502 της ΠΠΑ 2021-2025
Κ.Α. 2014ΕΠ50200008

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά

Το φυσικό αντικείμενο της παρούσας πράξης, αφορά στις αναγκαίες επεμβάσεις για την άρση καταπτώσεων,
για τον καθαρισμό τάφρων – τεχνικών και για κλαδοκοπές επί του Εθνικού Δικτύου Ν.Ε.Ο. – Π.Ε.Ο. Νομών
Ηρακλείου – Λασιθίου, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, θυελ-
λώδεις άνεμοι, πλημμυρικά φαινόμενα), που έπληξαν τις περιοχές, οι οποίες είναι κηρυγμένες σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 Τη με αρ.  πρωτ.  9374/20-10-2021 (ΑΔΑ:  ΏΜΠΣ46ΝΠΙΘ-Ώ8Ε)  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, περί παράτασης της κήρυξης των
της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού και της 2ης Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Δήμου
Ήρακλείου της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ήρακλείου  της  Περιφέρειας  Κρήτης  σε  κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 20 Απριλίου 2022.

 Τη με  αρ.  πρωτ.  9910/09-11-2021  (ΑΔΑ:  6ΟΦΠ46ΝΠΙΘ-352)  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, περί παράτασης της κήρυξης των
Κοινοτήτων  Νεαπόλεως,  Φουρνής,  Χουμεριάκου  και  Καρυδίου  Μιραμπέλλου  της  Δημοτικής
Ενότητας  Νεάπολης  και  τη  Δημοτική  Ενότητα  Βραχασίου,  του  Δήμου  Αγίου  Νικολάου  της
Περιφερειακής  Ενότητας  Λασιθίου  της  Περιφέρειας  Κρήτης,  σε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης
πολιτικής προστασίας έως και 10 Μαΐου 2022.

 Την με αρ. πρωτ. 8865/20-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΔΧ46ΝΠΙΘ-Μ3Τ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πο-
λιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, περί παράτασης της κήρυξης του Δή-
μου Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ήρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 20 Απριλίου 2022.

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τους όρους που
αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη.      

Για  την  σύνταξη  των τευχών δημοπράτησης της  εν  λόγω παροχής υπηρεσίας  έχει  ληφθεί  υπόψη ο  Ν.
4412/2016  (ΦΕΚ  147Α/08-08-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.

Βασικοί στόχοι της παροχής υπηρεσίας είναι:

 η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, θυ-
ελλώδεις ανέμους.

 η αντιπλημμυρική θωράκιση του οδικού δικτύου.

 η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
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Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

1) Άρση καταπτώσεων από κατάστρωμα της οδού, όπου απαιτείται.

2) Μεταφορά προϊόντων καταπτώσεων για απόρριψη .

3) Καθαρισμός τάφρων από προϊόντα καταπτώσεων.

4) Διαμόρφωση πρανών με ηπιότερες κλίσεις για αποφυγή περαιτέρω καταπτώσεων που δημιουργούν 

προβλήματα στην ασφαλή διέλευση της κυκλοφορίας.

5) Διάνοιξη και καθαρισμός τεχνικών ομβρίων από φερτά υλικά (αποφράξεις).

6) Μεταφορά βραχωδών προϊόντων για την δημιουργία πρόσβασης μηχανημάτων περιοχές και την κατα-

σκευή λιθοριπών για την προστασία πρανών από περαιτέρω καταπτώσεις ή διαβρώσεις.

7) Κλάδεμα και ανανέωση της κόμης των δέντρων, καθαρισμός των πρανών, απομάκρυνση ξερών 

δέντρων και ότι άλλο απαιτείται.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις εντολές της
Υπηρεσίας.

Τα  προϊόντα  που θα προκύψουν  από  την  εκτέλεση των παραπάνω εργασιών  τα  οποία  θα  πρέπει  να
απομακρύνονται, θα συγκεντρώνονται, θα μεταφέρονται και θα απορρίπτονται σε χώρους που επιτρέπεται
από τις αρμόδιες αρχές με δαπάνη του αναδόχου. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα λαμβάνεται στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και των μηχανημάτων, ανάλογα
με το είδος των προς εκτέλεση εργασιών και με την τοπογραφία της περιοχής, ώστε να αποτρέπονται οι
αρνητικές επιπτώσεις επί του φυσικού περιβάλλοντος κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  λάβει  μέτρα  προστασίας  του  περιβάλλοντος,  όπως:  αντιμετώπισης  της
διάβρωσης  του  εδάφους  στους  χώρους  εκτέλεσης  της  εργασίας,  μείωσης  των  αιωρημάτων  κατά  τον
καθαρισμό από τα μπάζα, μείωσης των οχλήσεων στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, προστασία ειδών
χλωρίδας στους χώρους εκτέλεσης των έργων, αντιμετώπισης της διάβρωσης των αποθέσεων ακατάλληλων
υλικών,  αποφυγή  εκροών  λιπαντικών,  υδρογονανθράκων,  υγρών  συσσωρευτών  ή  άλλων  υγρών  από
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και εξοπλισμό στο έδαφος.

Πηγές  κινδύνου  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  είναι  ολισθήσεις  ασταθών  πρανών,  εισροή  υδάτων,
ολισθήσεις  -  πτώσεις  ατόμων,  ανατροπή μηχανημάτων έργων,  τραυματισμοί  προσωπικού,  κ.λ.π.  Για  τη
πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων θα πρέπει ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων να γίνεται, με
ευθύνη του αναδόχου, μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση,
εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του δεν πρέπει να χειρίζεται τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία.
Υποχρεωτική είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών, κατάλληλη
σήμανση με χρήση πινακίδων και φανών και γενικά ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που πιθανόν να συμβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτους. Η
Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή νομική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιοδήποτε μισθωτού του
αναδόχου, τρίτων ή του αναδόχου και η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της δαπάνης
των πιστοποιημένων, μέσω εγκεκριμένων επιμετρήσεων, εργασιών.

Τα  μηχανήματα  θα  πρέπει  να  είναι  σε  άριστη  κατάσταση  και  εφοδιασμένα  με  τις  απαραίτητες  άδειες
κυκλοφορίας,  εφόσον είναι  σε  κυκλοφορία,  να  συμμορφώνονται  με  τις  απαιτήσεις  του τεχνικού ελέγχου
ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισμένα, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που είναι καινούργια, θα
πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ταξινόμηση. Επίσης,  όλα τα μηχανήματα που θα
χρησιμοποιηθούν πρέπει  να συνοδεύονται  από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή.  Οι  οδηγοί  θα
πρέπει να έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδήγησης.

Ο  Προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  59.925,00  €  χωρίς  ΦΠΑ  και  74.307,00  €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕΠ 502 της ΠΠΑ 2021-2025, με
Κ.Α. 2014ΕΠ50200008.

Μηχανήματα
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Για τις ανωτέρω εργασίες θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω μηχανήματα :

 Φορτωτής λαστιχοφόρος τύπου BOBCAT

 Φορτωτής λαστιχοφόρος ή ερπυστριοφόρος χωρητικότητας κουβά περίπου 2 m3

 Εκσκαφέας- σφύρα- φορτωτής τύπου JCB 

 Εκσκαφέας (τσάπα) με σφύρα λαστιχοφόρα ή ερπυστριοφόρα

 Φορτηγό χωρητικότητας 10-12m3 

 Φορητό βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα

Γενικά
Το  σύστημα  θα  βασίζεται  σε  μια  ηλεκτρονική  συσκευή  που  εγκαθίσταται  σε
οποιοδήποτε τύπο οχήματος/μηχανήματος, η οποία θα διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη
GPS. Μέσω του GPS  θα γίνεται δορυφορικός εντοπισμός της πραγματικής θέσης του
οχήματος/μηχανήματος  και  διαμέσου  GPRS τηλεπικοινωνίας,  θα  μεταφέρει  σε
ηλεκτρονικό  υπολογιστή  (server)  τη  θέση,  τη  ταχύτητα,  την  κατάσταση  κίνησης,
στοιχεία  από αισθητήρες,  κ.ά.  πληροφορίες  σε  πραγματικό  χρόνο  και  ανά  τακτά
χρονικά διαστήματα. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε
στιγμή  μέσω  internet,  εισάγοντας  τους προσωπικούς  κωδικούς πρόσβασης που  θα
παραχωρηθούν.
Πληροφορίες που θα παρέχει το σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης.

 Εντοπισμό και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. (Ανανέωση δεδομένων κάθε 15
δευτερόλεπτα)

 Γεωγραφικούς χάρτες της Google.
 Έλεγχος διαδρομών εντός-εκτός προκαθορισμένων περιοχών.
 Έλεγχος χρήσης οχημάτων εκτός ωρών εργασίας.
 Έλεγχος στάσεων με μεγαλύτερο χρόνο απο αυτόν που εχει οριστεί.
 Ειδοποιήσεις για το χρονικό όριο λήξης ισχύς της ασφάλισης, ΚΤΕΟ, άδεια οδή-

γησης κ.α..
 Έλεγχος ταχύτητας οχημάτων. Ειδοποιήση με  email ή  SMS  στην περίπτωση

που το οχήμα υπερβεί τον προκαθορισμένο όριο ταχύτητας..
 ‘Ελεγχος οδηγών.
 Χρέωση οχημάτων στους οδηγούς.
 Άμεσος εντοπισμός της γεωγραφικής θέσης των οχημάτων/μηχανημάτων σε

πραγματικό χρόνο (realtime)μέσω  GPS, όπου και αν βρίσκονται, οποιαδήποτε
στιγμή και απεικόνισή τους σε ψηφιακούς χάρτες ακριβείας.

 Συνεχής  παρακολούθηση  της  διαδρομής  που  διανύει  το  όχημα/μηχάνημα  σε
πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης και πληροφοριών όπως καταγραφής στάσεων,
εκκίνησης, ταχύτητας κ.τ.λ.

 Σήμανση και οργάνωση των σημείων προορισμών.
 Έλεγχος στόλου μέσω Internet.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τους όρους που
αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

Λοιπές προβλέψεις

 Η πορεία των εργασιών συντάσσεται και εγκρίνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τόσο για τις θέσεις επέμβα-
σης, όσο και για την κίνηση των μηχανημάτων του.

 Εάν λόγω βλάβης ή συντηρήσεως και μόνον απουσιάσει μηχάνημα, οφείλει ο Ανάδοχος να αντικατα-
στήσει αυτό με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα. Κατά την διάρκεια των εργασιών και στη περίπτωση ακι-
νητοποίησης οποιουδήποτε μηχανήματος, λόγω βλάβης, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση και ο
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη άμεσα διαφορετικά να αντικαταστήσει αυτό με
άλλο αντίστοιχο μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία.

 Η απουσία τους κατά την διάρκεια των εργασιών δημιουργεί λειτουργικό πρόβλημα στον χρονικό
προγραμματισμό των εργασιών και στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η άμεση αντικατάστασή τους.

Σελίδα 62

ΑΔΑ: 6Γ497ΛΚ-4ΑΦ



 Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ζημιών στις παρόχθιες ιδιο-
κτησίες και στα τεχνικά οδοποιίας.

 Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί μέρους εργα-
σιών όπως καθορίζονται στους όρους δημοπράτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία του
Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, με ευθύνη του, θα καταλογίζονται σε βάρος του
ποινικές ρήτρες.

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρε-
ώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη της παρούσας  σύμβασης παροχής υπη-
ρεσιών, με ευθύνη του, σε βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα στο πρόγραμμα των
εργασιών, θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις (σύμφωνα με το άρ-
θρο 13 της Συγγραφής Υποχρεώσεων).

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των δια-
τάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του
φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος.

 Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εργασιών, με δική του μέριμνα και ευθύνη, να λαμβάνει
όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις, για την πρόληψη οποιουδήπο-
τε ατυχήματος ή ζημίας, χωρίς ιδιαίτερο τίμημα και έχει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τις
απαιτήσεις του Ν. 3850/2010 («Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζο-
μένων»)

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

ΉΡΑΚΛΕΙΟ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Μηχανικός                 Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος
         Συντήρησης Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού 

Καραπιδάκης Νεκτάριος
Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

Γωνιανάκης Εμμανουήλ
Π.Ε Μηχανικών με Α΄ βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 77003/18-03-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε. Π/Κ

Ο αναπληρώτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας  Κρήτης

Ψαρουδάκης Μιχαήλ

Πολιτικός Μηχανικός Α’ βαθμού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΉΤΉΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΉ  ΥΠΟΔΟΜΏΝ
Δ/ΝΣΉ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΏΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΥΠΟΕΡΓΟ:

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑ-
ΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
«ΑΡΣΗ  ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ -  ΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ  ΝΕΟ  -  ΠΕΟ  ΝΟΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

74.307,00€ (με ΦΠΑ)

ΣΑΕΠ502 της ΠΠΑ 2021-2025
Κ.Α.2014ΕΠ50200008

CPV  43200000-5

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1  o  :   Αντικείμενο και αρχική δαπάνη της σύμβασης υπηρεσιών  

1.1 Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων καθορίζονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους, βάσει της Τε-
χνικής Περιγραφής και των Προδιαγραφών της Υπηρεσίας θα εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες εργασί-
ες της σύμβασης υπηρεσιών: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»,  Υποέργο: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ -  ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ - ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

Το αντικείμενο των εργασιών συνίσταται στην εκπλήρωση από τον πάροχο όλων των υπηρεσιών που απορ-
ρέουν από τη Σύμβαση. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

1) Άρση καταπτώσεων από κατάστρωμα της οδού, όπου απαιτείται.

2) Μεταφορά προϊόντων καταπτώσεων για απόρριψη .

3) Καθαρισμός τάφρων από προϊόντα καταπτώσεων.

4) Διαμόρφωση πρανών με ηπιότερες κλίσεις για αποφυγή περαιτέρω καταπτώσεων που δημιουργούν 

προβλήματα στην ασφαλή διέλευση της κυκλοφορίας.

5) Διάνοιξη και καθαρισμός τεχνικών ομβρίων από φερτά υλικά (αποφράξεις).

6) Μεταφορά βραχωδών προϊόντων για την δημιουργία πρόσβασης μηχανημάτων περιοχές και την κατα-

σκευή λιθοριπών για την προστασία πρανών από περαιτέρω καταπτώσεις ή διαβρώσεις.

7) Κλάδεμα και ανανέωση της κόμης των δέντρων, καθαρισμός των πρανών, απομάκρυνση ξερών 

δέντρων και ότι άλλο απαιτείται.

1.2 Ο προϋπολογισμός κατά τη μελέτη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 74.307,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
Τα είδη και οι ποσότητες των προς εκτέλεση εργασιών περιέχονται στον προϋπολογισμό.

Η  αρχική  συμβατική  δαπάνη  της  εργολαβίας  θα  είναι  το  άθροισμα  δαπανών  εργασιών  μετά  τις
εκπτώσεις που θα προσφέρει ο ανάδοχος προσαυξημένο κατά τον αναλογούν Φ.Π.Α. 24%.

ΑΡΘΡΟ  2  o  :   Συμβατικά Στοιχεία  

Τα συμβατικά τεύχη της ανάθεσης αυτής είναι τα ακόλουθα :

1. Η Διακήρυξη δημοπρασίας. 
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2. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Η Τεχνική Περιγραφή
5. Ο Προϋπολογισμός.

Άρθρο 3  ο   : Προθεσμίες αποπεράτωσης των εργασιών  

Ως συνολικός χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίζονται οι έξι (6) μήνες.

Ο ανάδοχος μετά την έγγραφη ειδοποίησης του, θα πρέπει να ξεκινά τις εργασίες το πολύ εντός δυο ημερών
στις  περιοχές  που  θα  του  υποδεικνύονται  από  την  Υπηρεσία  και  θα  διαθέτει  τον  απαραίτητο  αριθμό
συνεργείων καθώς και μηχανημάτων ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα για εργασίες σε όσους τομείς
περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης του ζητηθεί. 

Ο ανάδοχος με τα συνεργεία του θα πρέπει να πραγματοποιεί αποτελεσματικά τις εργασίες.

Άρθρο 4  ο   : Υπογραφή Σύμβασης  

Ο  ανάδοχος  που  κατοχυρώθηκε  η  εκτέλεση  των  εργασιών,  υποχρεούται  εντός  15  ημερών  από  την
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγυητική  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

Η εγγυητική θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία
για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο
όνομα του και  από κάθε δικαίωμα που απορρέει  από αυτή με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Επίσης ο  ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος,  εάν  δεν εκπληρώσει  τις  συμβατικές του υποχρεώσεις  ή  δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές ή προφορικές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ήτις
κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων
υπόψη των τυχόν παρατάσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

Α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι εργασίες δεν πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου.

Β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρθρο 204 του Ν. 4412/2016), όπως ισχύει σήμερα. 

Άρθρο 5  ο   : Σύμβαση  

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάσει των όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη
που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα  παραπάνω  στοιχεία  και  περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους

- Την συμφωνηθείσα τιμή

- Τις  Τεχνικές  προδιαγραφές  σύμφωνα  με  τις  οποίες  απορρέουν  υποχρεώσεις  για  να
πραγματοποιηθούν εργασίες, αντίστοιχα βάσει και της προσφοράς του μειοδότη.

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

- Τον τρόπο πληρωμής

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της εργασίας

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών

Η σύμβαση υπογράφεται για τη Περιφέρεια Κρήτης, από τον Περιφερειάρχη Κρήτης
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Άρθρο 6  ο   : Διεξαγωγή της κυκλοφορίας- Μέτρα ασφάλειας-Σήμανση   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και να υποβάλλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες
όλες τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές μελέτες κατάληψης οδοστρώματος, προς έγκριση τους.

Η δαπάνη για την λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση και συντήρηση
των απαιτούμενων αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων , φανών κτλ, όπως ορίζεται στα άρθρα 9 και 10
του Κ.Ο.Κ. και στις Π.Τ.Π. σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και  εκτός κατοικημένων περιοχών που
εγκρίθηκαν  με  τις  8Μ5/30058/1983  και  8Μ/30428/1980  αποφάσεις  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  (ΦΕΚ  1218/83  &
5898/80) όπως αυτές ισχύουν σήμερα,  δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, περιλαμβανόμενη στην τιμή της
προσφοράς του.

Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ αιτίας των εργασιών ή της
πλημμελούς σήμανσης τους.

Άρθρο 7  ο   : Πρόληψη ατυχημάτων και μέτρα ασφάλειας και υγιεινής  

Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείμενους νόμους και την παρούσα,
οφείλει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αντικειμένου να λάβει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων,
όπως επίσης και για την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του.

 Οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με όλους τους επιτόπιους σχετικούς κανονισμούς και τις αστυνομικές
διατάξεις.

Ο Ανάδοχος πρέπει να πραγματοποιήσει πλήρη προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων, καθορισμός όλων
των απαραίτητων ενεργειών ασφαλείας και προστασίας καθώς και εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης,
ώστε να αποφασιστούν και να εκτελεστούν άμεσα οι απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες, πριν την έναρξη
οποιασδήποτε εργασίας αποκατάστασης.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εξασφαλίσει  μέσα  παροχής  πρώτων  βοηθειών,  να  κατασκευάσει  και
τοποθετήσει  κατάλληλες  πινακίδες  ή  φωτεινά  σήματα  επισήμανσης  και  απαγόρευσης  προσέγγισης
επικίνδυνων  θέσεων.  Πρέπει  να  φροντίσει  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμων  φορητών  φαρμακείων  πρώτων
βοηθειών  καθώς  και  όλων  των  τηλεφώνων άμεσης  ανάγκης  (Πυροσβεστική  Υπηρεσία,  Κέντρο  Άμεσης
Βοήθειας, Αστυνομίας, Νοσοκομεία κτλ) σε όλα τα στάδια των εργασιών.

Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό της Υπηρεσίας μετά των εκάστοτε
Συμβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του αντικειμένου, μετά από σχετική
έγκριση, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία
για ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, γάντια κλπ.

Για  την  προστασία  και  αντιμετώπιση  πυρκαγιών  στους  χώρους  εκτέλεσης  των  εργασιών,  ο  Ανάδοχος
υποχρεούται  να  διαθέτει  κατάλληλο  εξοπλισμό  πυρόσβεσης,  όπως  για  παράδειγμα  φορητά  μέσα
πυρόσβεσης και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, για όλο το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί.

Ειδικά για τις  ημέρες,  για  τις οποίες ο χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς,  που εκδίδεται  από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασία, εμφανίζει δείκτη 4 ή 5 δεν επιτρέπονται εργασίες κοπής από τον ανάδοχο.

Ρητά  καθορίζεται  ότι,  ανεξάρτητα  από  όλα  τα  παραπάνω,  ο  ανάδοχος  παραμένει  μόνος  και
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη των
ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών.

Για  θέματα  πρόληψης  ατυχημάτων  ισχύουν  γενικά  όσα  ορίζονται  από  την  Ελληνική  Νομοθεσία  και  σε
περιπτώσεις  που  δεν  προβλέπονται  από  αυτή  θα  εφαρμόζονται  οι  διεθνείς  κανονισμοί  πρόληψης
ατυχημάτων.

Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθούν
από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς.

Άρθρο 8  ο  : Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο  

Η  τιμή  της  προσφοράς  του  Αναδόχου  αναφέρεται  σε  πλήρως  περαιωμένες  εργασίες.  Σύμφωνα  με  τα
ανωτέρω, στην τιμή της προσφοράς, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

- Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου, ήτοι τα
μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε
αιτία (παραλαβή και επιστροφή μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κτλ) ή λόγω
επισκευών  και  συντήρησης  των  μηχανημάτων,  οι  δαπάνες  παραλαβής,  μεταφοράς  επί  τόπου  και
επιστροφής μηχανημάτων και τα ασφάλιστρα τους.
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- Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικού μηχανικού εξοπλισμού και των λοιπών συνεργείων από
εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια αυτών,
ημεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, ιατρικής περίθαλψης κλπ

- Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών.

- Οι δαπάνες αποζημίωσης ιδιόκτητων χώρων προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων. Ο Εργοδότης δεν
αναλαμβάνει καμία υποχρέωση διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων αποθήκευσης κ.λ.π. υλικών.

- Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων που θα πρέπει να
εξασφαλίσει ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια του αντικειμένου.

- Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού του Αναδόχου.

- Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του Αναδόχου και  κάθε φύσης
αποζημίωσης προς τρίτους.

- Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές πάσης φύσεως επιβαρύνσεις,
εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν:

α)  Οι  πρόσθετες  δαπάνες  και  επιβαρύνσεις  που  τυχόν  θα  προκύψουν  κατά  το  στάδιο  εκτέλεσης  των
εργασιών.

β) Η δαπάνη λήψης έγχρωμων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του αντικειμένου.

γ) Οι δαπάνες σύναψης της Σύμβασης.

δ)  Οι  δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του αντικειμένου και  γενικά κάθε άλλη
δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά.

ε)  Οι  δαπάνες  για  μέτρα  που  χρειάζονται,  όταν  εκτελούνται  εργασίες,  ώστε  να  μην  παρεμποδίζεται  η
κυκλοφορία γενικά πεζών και οχημάτων.

Εννοείται ότι, σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή ατύχημα που
πιθανόν να συμβεί.

      ‘‘Καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου’’

Όλο το αντικείμενο είναι της  ‘‘Καθολικής αρμοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου’’  και   περιλαμβάνονται
στην τιμή της προσφοράς του, εφ΄όσον δεν αναφέρεται σαφώς και ρητώς συγκεκριμένη αρμοδιότητα του
Φορέα κατασκευής ή τρίτου Φορέα.

Η  καθολική  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  του  Αναδόχου  περιλαμβάνει-είτε  αυτό  αναγράφεται  ειδικότερα  κατ’
άρθρο ή παράγραφο είτε όχι-ενδεικτικά όχι όμως περιοριστικά όλες τις κάτωθι υποχρεώσεις.

Μέριμνα,  έξοδα,  υλικά,  μέσα,  εξοπλισμό,  ευθύνη,  μέτρα  ασφαλείας,  μέτρα  σήμανσης,  μέτρα  ασφαλούς
κυκλοφορίας και εργασίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τις μετακινήσεις της Υπηρεσίας, για τις ανάγκες παραλαβής του
αντικειμένου.

Οι τυχόν εκπομπές καυσαερίων δεν θα υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται,  ύστερα  από  σχετική  παρατήρηση  της  Υπηρεσίας,  στην  αντικατάσταση  του
μηχανήματος ή και του χειριστή που δεν είναι αποτελεσματικός στην εργασία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει γι αυτήν έκδοση της τυχόν απαιτούμενης άδειας, από οποιαδήποτε
Αρχή, για την απόρριψη των προϊόντων κάθε εργασίας του.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου, αν δεν διατίθεται  από τον ανάδοχο, θα
εξευρίσκεται  με μέριμνα και  δαπάνες του και  η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει  καμία σχετική υποχρέωση ή
ευθύνη.

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, για όλο το
χρονικό διάστημα της διάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος οφείλει  να εκτελέσει  τις  εργασίες με  πλήρη και  πιστή συμμόρφωση προς τις  διατάξεις  και
προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση και με ιδιαίτερη επιμέλεια.

Άρθρο 9  ο   : Διάρκεια-Διακοπή Σύμβασης-Παραλαβή  

Η  Σύμβαση  ισχύει  και  διαρκεί  από  την  υπογραφή  της  και  μέχρι  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  που
προβλέπεται σ΄ αυτή.

Η εκτέλεση των αναφερόμενων εργασιών στο Παράρτημα της διακήρυξης, θα αρχίσει από την υπογραφή της
σύμβασης και θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται δηλαδή σε έξι (6)
μήνες. 

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά μόνο για λόγους που αυστηρά
προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Γενικά  οι  εργασίες  αποψίλωσης θα γίνουν κατά  μήκος  του  οδικού  δικτύου αρμοδιότητας  Περιφερειακής
ενότητας Ρεθύμνου.

Η σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκαν με το Ν.4782/2021 και ισχύουν σήμερα.

Η  οριστική  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  των  εργασιών  θα  γίνεται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή
Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  ανά  επανάληψη  με  την  σύνταξη  πρωτοκόλλου  παραλαβής-
παρακολούθησης  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  του  άρθρου  107  του  Ν.
4782/2021.

Πιο  συγκεκριμένα,  η  παραλαβή  των  εργασιών  θα  γίνεται  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και
Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του τμήματος
που αφορά η πληρωμή, κατά την πρώτη πληρωμή, κατά την δεύτερη πληρωμή και  ακολούθως με την
υπογραφή του τρίτου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το υπόλοιπο του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι εργασίες θεωρούνται περαιωμένες μετά το τρίτο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται  από την Επιτροπή Παρακολούθησης και  Παραλαβής κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους Αναδόχους.

Άρθρο 10  ο   : Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις  

Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να γίνει τμηματικά και ανάλογα με τις ποσότητες που έχουν εκτελεστεί,
όπως  αυτές  θα  πιστοποιούνται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πληρωμή της τελευταίας δόσης θα γίνει με την ολοκλήρωση της συνολικής
προθεσμίας περάτωσης των εργασιών. 

Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος
πληρωμής στο όνομα του αναδόχου και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Κρήτης,  υπό  την  προϋπόθεση  της  προηγούμενης  προσκόμισης  από  τον  ανάδοχο  των  νόμιμων
παραστατικών και  δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις  του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.
4412/2016 όπως ισχύει με το Ν. 4782/2021, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται κάθε φορά είναι τα παρακάτω:

1. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (του τμήματος που αφορά η πληρωμή),

2. Τιμολόγιο του αναδόχου υπέρ της Υπηρεσίας,

3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

4. Λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά

H εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και
άλλες  διατάξεις»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  σε  συνδυασμό  με  το  Ν.  4446/2016  «Πτωχευτικός
Κώδικας,  Διοικητική  Δικαιοσύνη,  Τέλη-Παράβολα,  Οικειοθελής  αποκάλυψη  φορολογητέας  ύλης
παρελθόντων ετών, ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
240/Α/22-12-2016).
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  ιδίως  βαρύνεται  με  τις
ακόλουθες κρατήσεις:

 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και  κάθε συμπληρωματικής  σύμβασης Υπέρ της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 44 του Ν. 4605/2019). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%
και επ΄αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%

 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και  κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης καθώς και επί  κάθε είδους
δικαιώματος προαίρεσης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ. 350 παρ. 3 Ν.
4412/2016 όπως ισχύει  και  ΚΥΑ αριθμ.  1191,  ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).  Επί  της εν λόγω κράτησης
επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ΄αυτού εισφορά υπερ ΟΓΑ 20%.

 Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων.

Άρθρο 11  ο   : Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής των εργασιών θα συντάξει εις διπλούν  σχετικά Πρωτόκολλα
Παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, και ακολούθως κατά την τελευταία πληρωμή θα συντάξει
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, τα οποία θα πρέπει  να
υπογραφούν  από  όλα  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών.  Οι  εργασίες θεωρούνται  περαιωμένες  μετά την υπογραφή και  του τελευταίου Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής.

Τα Πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παρεχόμενων
εργασιών κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και  συνεπώς αν μπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι  δεν επηρεάζεται  η καταλληλότητα,  με αιτιολογημένη Απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών,
με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις  διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω Απόφασης,  η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  της  σύμβασης  και  να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Απόφαση.

Το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με Απόφαση του, η
οποία κοινοποιείται  υποχρεωτικά και  στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει  χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συνετελεστεί αυτοδίκαια.

Άρθρο 12  ο   : Εγγυοδοσία  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης θα κατατεθεί  από τον Ανάδοχο η με αριθμό……………
εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης,  ποσού…………….  €  (Ευρώ),  ισχύος…………………,  της
……………………………….Τράπεζας.Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων/  Ταμείου  Μηχανικών
εργοληπτικών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την Οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
συνόλου του συμβατικού αντικειμένου.

Ή ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
συμβατικού  αντικειμένου.   Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η επιστροφή
της ως άνω εγγυήσεως γίνεται  μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και  του εκπρόθεσμου,  την
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εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 72 και την
παραγρ. 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 , όπως ισχύει σήμερα( άρθρο 107 του ν. 4782/2021).

Άρθρο 13  ο  : Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

1. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση , μέσα στην προθεσμία που ορίζεται  στην ειδική
πρόσκληση της Υπηρεσίας.

2. Εφόσον  δεν  εκπληρώσει  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  δεν  συμμορφωθεί  με  τις  γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

Α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι εργασίες δεν πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη του δημοσίου, 

Β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του Ν. 4412/2016), όπως ισχύει σήμερα.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με
απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  Γνωμοδοτικής
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η
οποία  υποχρεωτικά καλεί  τον ενδιαφερόμενο  προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή  διαζευκτικά,  οι
παρακάτω κυρώσεις:

Α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

Β. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 αποκλεισμός του οικονομικού φορέα από την
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 14  ο  : Διοικητικές προσφυγές κατά την εκτέλεση της Σύμβασης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του άρθρου 103
του Ν. 4782/2021 καθώς και των άρθρων 218 και 220 του Ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν σήμερα και των όρων του άρθρου 5 .2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) της
παρούσας, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας Αρχής,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 15  ο  : Υποχρεώσεις Αναδόχου-Κυρώσεις-Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  ο  ανάδοχος οφείλει  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  το  Εθνικό  Δίκαιο,  Συλλογικές  Συμβάσεις  ή  Διεθνείς  Διατάξεις  Περιβαλλοντικού,
Κοινωνικοασφαλιστικού  και  Εργατικού  Δικαίου  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει  όλα τα αναγκαία μέτρα κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την
ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχολεί, των εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής και των τρίτων.
Αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από οποιαδήποτε αιτία είτε στο
προσωπικό που χρησιμοποιεί  ο ανάδοχος είτε  στους εκπροσώπους της αναθέτουσας Αρχής είτε  στους
τρίτους κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι ο ανάδοχος. Συνεπώς, η Περιφέρεια Κρήτης
ουδεμία  ευθύνη  φέρει  για  τυχόν  ατυχήματα  και  ζημιές  σε  πρόσωπα  και  πράγματα  που  μπορεί  να
προκληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει ούτως ώστε το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της
σύμβασης να είναι  ασφαλισμένο στους αρμόδιους φορείς.  Επίσης,  οφείλει  να μεριμνήσει  ούτως ώστε ο
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τεχνικός εξοπλισμός και τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης να είναι
ασφαλισμένα τουλάχιστον για αστική ευθύνη και  να παραμένουν ασφαλισμένα καθ΄όλη την διάρκεια της
σύμβασης.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  Τεχνικής  και  της
Οικονομικής προσφοράς που υπέβαλε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού και οι οποίοι έγιναν δεκτοί από
την Αναθέτουσα Αρχή με την κατακύρωση σε αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Για  κάθε  παράβαση  των  όρων  της  σύμβασης  από  τον  ανάδοχο,  η  αρμόδια  Επιτροπή  επιβάλλει  τις
προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα με το
Ν. 4782/2021.

Η σύμβαση διέπεται  από τις  διατάξεις  του Ν.  4412/2016,  όπως τροποποιήθηκαν και  ισχύουν με  το  Ν.
4782/2021, τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, τους όρους της προσφοράς (τεχνική και οικονομική) του
αναδόχου  και  την  Ελληνική  και  Ευρωπαϊκή  νομοθεσία.  Κάθε  διαφορά  που  θα  προκύψει  μεταξύ  της
Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση , την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις
που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα αρμόδια δικαστήρια.

Η σύμβαση συντάσσεται σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα, ένα (1) για τον ανάδοχο, τρία (3) για την Αναθέτουσα
Αρχή και ένα (1) για την πληρωμή από το Περιφερειακό Ταμείο και αφού το περιεχόμενο της αναγνωστεί και
βεβαιωθεί από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται  και ακολούθως αναρτιέται στο Πρόγραμμα διαύγεια και
καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος
         Συντήρησης  Έργων  &  Μηχανικού
Εξοπλισμού

                

Καραπιδάκης Νεκτάριος     Γωνιανάκης Εμμανουήλ

Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός                      Π.Ε Μηχανικών με Α΄ βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. 77003/18-03-2022
απόφαση Δ.Τ.Ε. Π/Κ

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας  Κρήτης

Ψαρουδάκης Μιχαήλ

Πολιτικός Μηχανικός Α’ βαθμού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΕΡΓΟ: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΉΤΉΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΉ ΥΠΟΔΟΜΏΝ 
Δ/ΝΣΉ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΏΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΉΤΉΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ:

«ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ -  ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ - ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠ: 74.307,00 € (με ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ502 της ΠΠΑ 2021-2025 με 2014ΕΠ50200008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝ. [€]
ΔΑΠΑΝΗ

1

Φορτωτής λαστιχοφόρος τύπου BOBCAT
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η εκμίσθωση του μηχανήματος, η αμοιβή του χειριστή, οι τυχόν φθορές του
μηχανήματος, τα καύσιμα, οι συντηρήσεις, οι φόροι, τα ασφάλιστρα και γενικά όλα τα έξοδα που αφορούν την
συγκεκριμένη εργασία.

ώρα 185 45,00 8.325,00 €

2

Φορτωτής λαστιχοφόρος ή ερπυστριοφόρος χωρητικότητας κουβά περίπου 2m3
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η εκμίσθωση του μηχανήματος, η αμοιβή του χειριστή, οι τυχόν φθορές του
μηχανήματος, τα καύσιμα, οι συντηρήσεις, οι φόροι, τα ασφάλιστρα και γενικά όλα τα έξοδα που αφορούν την
συγκεκριμένη εργασία.

ώρα 180 50,00 9.000,00 €

3

Εκσκαφέας- σφύρα- φορτωτής τύπου JCB
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η εκμίσθωση του μηχανήματος, η αμοιβή του χειριστή, οι τυχόν φθορές του
μηχανήματος, τα καύσιμα, οι συντηρήσεις, οι φόροι, τα ασφάλιστρα και γενικά όλα τα έξοδα που αφορούν την
συγκεκριμένη εργασία.

ώρα 190 55,00 
10.450,00

€

4

Εκσκαφέας (τσάπα) με σφύρα λαστιχοφόρα ή ερπυστιοφόρα
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η εκμίσθωση του μηχανήματος, η αμοιβή του χειριστή, οι τυχόν φθορές του
μηχανήματος, τα καύσιμα, οι συντηρήσεις, οι φόροι, τα ασφάλιστρα και γενικά όλα τα έξοδα που αφορούν την
συγκεκριμένη εργασία.

ώρα 227 55,00 
12.485,00

€

5

Φορτηγό χωρητικότητας 10-12m3
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η εκμίσθωση του μηχανήματος, η αμοιβή του χειριστή, οι τυχόν φθορές του
μηχανήματος, τα καύσιμα, οι συντηρήσεις, οι φόροι, τα ασφάλιστρα και γενικά όλα τα έξοδα που αφορούν την
συγκεκριμένη εργασία.

ώρα 259 50,00 
12.950,00

€

6 Ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρων Τεμ 79 85,00 6.715,00 €

ΑΔΑ: 6Γ497ΛΚ-4ΑΦ



    Άθροισμα: 59.925,00

    ΦΠΑ 24%: 14.382,00

    ΣΥΝΟΛΟ: 74.307,00

ΉΡΑΚΛΕΙΟ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος
         Συντήρησης Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού 

Καραπιδάκης Νεκτάριος     Γωνιανάκης Εμμανουήλ

Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός                                                       Π.Ε Μηχανικών με Α΄ βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 77003/18-03-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε. Π/Κ

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας  Κρήτης

Ψαρουδάκης Μιχαήλ

Πολιτικός Μηχανικός Α’ βαθμού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΉΤΉΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΉ ΥΠΟΔΟΜΏΝ
Δ/ΝΣΉ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΏΝ 
ΤΜΉΜΑ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ ΕΡΓΏΝ

ΚΑΙ ΜΉΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:  
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-

ΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ:

«ΑΡΣΗ  ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ,  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  ΤΑΦΡΩΝ  -
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  &  ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ  ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ  ΝΕΟ  -  ΠΕΟ  ΝΟΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠ: 74.307,00 € (με ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: την ΣΑΕΠ502 της ΠΠΑ 2021-2025 με
2014ΕΠ50200008

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός : 74.307,00 € (με Φ.Π.Α.)

Του φυσικού ή νομικού προσώπου με επωνυμία…………………, ΑΦΜ……………………,

και  έδρα  ……………………Οδός  ………………………………..  αριθμός….  Τ.Κ.  ………………..    Τηλ.

…………………. αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης για την Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης

του υποέργου «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ -  ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ

ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΝΕΟ  -  ΠΕΟ  ΝΟΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ»  του  έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»  με κωδικό

έργου: 2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ 502 της ΠΠΑ 2021-2025,  υποβάλλω την παρούσα προσφορά και

δηλώνω  ότι  αποδέχομαι  πλήρως  και  χωρίς  επιφύλαξη  όλους  τους  όρους  της  αρ.  …………..  /  2022

διακήρυξης και αναλαμβάνω την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. (σε
ευρώ)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

%

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

(ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.)
(σε ευρώ)

«ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ -

ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ -
ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-

ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

59.925,00 ……………………% ………..……………….€
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(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ)……………………………………………

………………………….

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Μηχανικός

                      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

                              Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Τμήματος

         Συντήρησης Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού

Καραπιδάκης Νεκτάριος                                Γωνιανάκης Εμμανουήλ

Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός                                    Π.Ε Μηχανικών με Α΄ βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. 77003/18-03-2022
απόφαση Δ.Τ.Ε. Π/Κ

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας  Κρήτης

Ψαρουδάκης Μιχαήλ

Πολιτικός Μηχανικός Α’ βαθμού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ........................... 

Δ/ΝΣΗ: ...................., Τ.Κ. ............ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ................................................ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ………………… €

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΠΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λασσαίας 1Α Τ.Κ. 71305

Ηράκλειο Κρήτης

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ………..

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα   και
ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των
ευρώ................................................................................... υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) ................................................................, ή 

(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:   ......................
(διεύθυνση) ................................................................ ή  

(iii)  [σε  περίπτωση  ένωσης  ή  κοινοπραξίας:]  των  φυσικών  /  νομικών  προσώπων   α)  (πλήρη
επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση)  ...................   β)  (πλήρη
επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ..................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της
ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων
της σύμβασης “ (τίτλος σύμβασης)”,  σύμφωνα με την αριθμό/ημερομηνία) ........................  Διακήρυξη της
Περιφέρειας Κρήτης.  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............  ή μέχρις ότου
αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  την
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε  ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΉ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΏΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο: «ΑΡΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ -  ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΝΕΟ - ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

………………………………………………………………. (………………………… €) μαζί με το Φ.Π.Α. για την

παροχή  υπηρεσιών  με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  –  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  -  ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ -  ΤΕΧΝΙΚΩΝ &

ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ - ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»,

σύμφωνα με τους όρους της αριθ. …………..………../2022 διακήρυξής μας.

Στο Ηράκλειο σήμερα ……………στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, οι υπογεγραμμένοι:

1. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης.

2.   ………………..,  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  «…………………….»  (Α.Φ.Μ.:

………………………….) (έδρα: …………………., Τ.Κ. …………) συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Με  την  αριθ.  …………………………………… απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής Περιφέρειας  Κρήτης

κατακυρώθηκε  η  παροχή  υπηρεσιών με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ –  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  -  ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ»  Υποέργο:  «ΑΡΣΗ  ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ,  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  ΤΑΦΡΩΝ  -

ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ - ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ» στον «……………………………………..……..».

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ που προκηρύχθηκε με την

αριθ. ………………../2022 διακήρυξή μας και διενεργήθηκε στις ……. ……………….

Ύστερα  από  τα  ανωτέρω ο  πρώτος  από  τους  συμβαλλόμενους  με  την  προαναφερομένη  ιδιότητα  του,

αναθέτει  στο  δεύτερο  ονομαζόμενο  στο  εξής  «Ανάδοχο»,  την  παροχή  υπηρεσιών  για  την  Παροχή

Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ»  Υποέργο:  «ΑΡΣΗ  ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ,  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  ΤΑΦΡΩΝ  -

ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ - ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ»,

ο οποίος αναλαμβάνει με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», Οδηγίες 201/24/Ε και
2014/25/ΕΕ)»  (Α’  147),του  Ν.4782/2021  (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/09-03-2021)  «Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία¨», του
Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ. 87/Α/95) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
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Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και
των όρων της αριθ. ……../2022 διακήρυξής μας.

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  Παροχή  Υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης   του  έργου

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Υποέργο:

«ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ -  ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ - ΠΕΟ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 2

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια έως και έξι (6) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στην

ενότητα  των  παραδοτέων  (Άρθρο  3)  της  συγγραφής  υποχρεώσεων  και  σύμφωνα  με  την  τεχνική  του

προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται  τμηματικά, αναλόγως της προόδου και του ποσοστού υλοποίησης

- ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου. 

Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης αμοιβής του,

υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις

ισχύουσες  διατάξεις  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  θα  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία.

Πέραν της συμβατικής τιμής του έργου ο Ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση από την Περιφέρεια Κρήτης

για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του Έργου ή εξ αφορμής αυτού.  Στην συμβατική

τιμή περιλαμβάνονται  όλες οι  ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και  οι  δαπάνες του Αναδόχου για  την

εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Περιφέρειας

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4782/2021είναι τα παρακάτω:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή το οποίο συντάσσεται από την 

Επιτροπή παραλαβής όπως έχει οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.

β) Τιμολόγιο του αναδόχου και  εξοφλητική απόδειξη εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΩΦΛΗΘΗ» 

γ) Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
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Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή

στα έγγραφα της σύμβασης.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

1. 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η ανωτέρω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και 20% εισφορά

υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού.

2. 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. Η ανωτέρω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και 20% εισφορά υπέρ

ΟΓΑ επ΄αυτού.

3. Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013

Φόρος Εισοδήματος. 

Τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  θα  υποβάλλονται  στη  Δ/νση  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  της

Περιφέρειας Κρήτης. 

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου συνίστανται στα οριζόμενα του άρθρου 15 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων σύμβασης η εταιρεία κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΤΗΝ
ΕΚΔΙΔΕΙ

ΠΟΣΟ ΥΠΕΡ ΤΗΣ

ΆΡΘΡΟ 8

 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Για  την  επίλυση  κάθε  διαφοράς  ή  διαφωνίας  που  θα  προκύπτει  από  τη  σύμβαση  και  θα  αφορά  στην

εκτέλεση και εφαρμογή της αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου.

ΆΡΘΡΟ 9

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση  των  όρων  της  σύμβασης  κατά  τη  διάρκειά  της  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  όσα

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16, όπως ισχύει σήμερα. 

ΆΡΘΡΟ 10,

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
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Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την παρούσα παροχή υπηρεσιών η οποία πραγματοποιείται με την

σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης ……………….. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμ-

βασης  καθώς  και  η  τεχνική  προσφορά  του  αναδόχου  όπως  επίσης  και  τα  αναφερόμενα  στον  Νόμο

4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο

4782/2021 και ισχύει σήμερα.»

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα

από τους συμβαλλόμενους σε (3) πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

        Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                                           Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                                                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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