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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πόλη ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 60132
Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS2 EL525

Τηλέφωνο 2351351148, 2351351144
Φαξ 2351351190
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο l  .  vaiopoulos  @  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες3 Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιε-

ρίας—Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων
Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 40, 60132 –
Κατερίνη
Τηλ.   2351351148,—   Φαξ  2351351190
Βαϊόπουλος Λεωνίδας
e  -  mail  :   l  .  vaiopoulos @  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr   

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) ww  w  .  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr
Διεύθυνση  του  προφίλ  αγοραστή  στο  διαδίκτυο
(URL)4

ww  w  .  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 Περιφέρεια (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυ-
βέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)6

  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας 8 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονι-

κή πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.9

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση ww  w  .  pieria  .  pkm  .-
gov  .  gr

1Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 

2Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 

3 Συμπληρώνεται  το  όνομα,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός  τηλεφώνου  και  τηλεομοιοτυπικού  μηχανήματος  (FAX),  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  

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  
5 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

6 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. 

7 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.

8 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
9 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση

στα  έγγραφα  είναι  περιορισμένη.  Περαιτέρω  πληροφορίες  παρέχονται  στην  διεύθυνση  (URL)  :
………………………..»
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γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : ww  w  .  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης10

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Πε-
ριφερειακή  Ενότητα Πιερίας.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ,  με κωδικό έργου  2131ΠΙΕ002ΙΔΠ18. 11

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη παρόχου, ο οποίος θα αναλάβει, ως αντισυμβαλλόμενος
σύμβασης την παροχή υπηρεσιών κοπής και κλάδευσης δέντρων και κλαδιών καθώς επίσης και
χορτόκοψης στις οδούς ευθύνης συντήρησης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερεια-
κής Ενότητας Πιερίας.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δη-
μοσίων συμβάσεων (CPV) : 

77340000-5 κλάδεμα δέντρων και θάμνων

77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα12:

10 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
11 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014)
12 Πρβλ άρθρο 59  ν.  4412/2016.  Οι  A.A.  μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή

χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης
αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που
περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση
του άρθρου 341 ν. 4412/2016.
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Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ /

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

1 Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους  μέχρι 4 m τεμ 3.000,00
2 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m τεμ 2.555,00

3
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8-12  m σε νησίδες, ερεί-
σματα κλπ.

τεμ 247,00

4
Ανανέωση κόμης ή κοπή σε μεγάλα δένδρα με ύψος 12m εως 16m σε νησί-
δες, ερείσματα κλπ.

τεμ 30,00

5
Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιας βλάστησης σε ερείσματα οδών, νησίδων, 
κόμβων με  Χορτοκοπτικό μηχάνημα, με καταστροφέα βλάστησης, ελάχιστου 
πλάτους 1,5 μ

μ 1.200.000,00

6

Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιας βλάστησης σε ερείσματα οδών, νησίδων, 
κόμβων, σε σημεία όπου υφίστανται εμπόδια (στηθαία, κάγκελα, κλπ) με  
Χορτοκοπτικό μηχάνημα, με αναρτημένο καταστροφέα βλάστησης, ελάχιστου
πλάτους 1,0 μ

μ 160.000,00

7

Υπηρεσία κοπής – κλαδέματος θάμνων, δέντρων και γενικότερα παρόδιας 
βλάστησης σε ερείσματα οδών, νησίδων, κόμβων  με  Χορτοκοπτικό μηχάνη-
μα, με κάθετο παλίνδρομο κόπτη βλάστησης (μπορντούρα), ελάχιστου μή-
κους 1,5 μ

μ 130.000,00

8
Υπηρεσία καθαρισμού ασφαλτοτάπητα με μηχανοκίνητο όχημα με εξάρτημα 
σάρωσης (σάρωθρο) το οποίο θα φέρει μεταλλικές βούρτσες αποχωμάτωσης

μ 190.215,00

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών.13

 Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της ποσότητας ορισμένου/ων προϊόντος/ων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  360.000,00  € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ .24. % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 290.322,58 € , ΦΠΑ : 69.677,42€ ).
Υπάρχει δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης εάν η αναθέτουσα αρχή το κρίνει .14 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18)  μήνες .
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ της παρούσας διακήρυξης. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, βάσει 15  τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιο-
δότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως16:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265)17, “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”
και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
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

13 Η Α.Α.  συμπληρώνει  για  πόσα  τμήματα  ένας  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να  υποβάλλει  προσφορά  (για  ένα,
περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα)

14 Το  δικαίωμα  προαίρεσης  του  ΑΚ  αποτελεί  μονομερές  διαπλαστικό  δικαίωμα  της  Α.Α.,  ασκείται  με  μονομερή
δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης.

15 Άρθρο 86 ν.4412/2016 
16 Προσθήκες και  εν γένει  προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται  ρητά στο

κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον
είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

17 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
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 συ-
ναλλαγές», 
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,18

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κε-
ντρικού Ηλεκτρονικού 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 "Πρόγραμ-
μα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)19  
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών20

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχια-
κό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρα-
τηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχεί-
ων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., 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»21, της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχε-
τικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε
με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)  “Καθορισμός χωρών στις  οποίες λειτουργούν εξω-
χώριες εταιρίες,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
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. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ.  57654 (Β’  1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και  Ανάπτυξης
«Ρύθμιση  ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξε-
ων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντι-
κού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης,
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Την αριθμ.οικ.30140(386)/27-01-2017 (ΦΕΚ 335/Β/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή

18 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
19 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας,

που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου
10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο
ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της
παρ. 12 του άρθρου 379.

20 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο
5 της  ως άνω απόφασης,  καταργείται  με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  10  του  άρθρου 379.  Ειδικά  η  υποχρέωση
δημοσίευσης  εφάπαξ  περίληψης  σε  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  ίδιο  άρθρο,  καταργείται  με  την
επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,

21 Η 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 €)
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εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει-
τουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιο-
δότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους
των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων,
Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας” (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017) και την αριθμ.ΓΠΚΜ οικ.642/20-2-2017 απόφαση Περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί “Παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθε-
ση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας” (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/6-3-2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την υπ. αρ 179/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΑ5Τ7ΛΛ-ΥΤΘ) περί:
«Έγκριση 2ης τροποποίησης προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότη-
τας Πιερίας, χρηματοδοτούμενου από α) Ίδιοι Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), και β)
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους(Κ.Α.Π.) και ΠΔΕ έτους 2018», σύμφωνα με την οποία το
έργο του θέματος είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Πρόγραμμα  ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΩΝ  ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ  ΠΟΡΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2018  της  ΠΕ  ΠΙΕΡΙΑΣ,  κωδικό  έργου  2131ΠΙΕ-
002ΚΑΠ18 

Την  με  αρ.  2663/21-12-2017  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Π.Κ.Μ.  (ΑΔΑ:
6ΙΑΧ7ΛΛ-ΧΧ7) “Έγκριση συγκρότησης επιτροπών Π.Ε.  Πιερίας για το έτος 2018” όπως
αυτή επικαιροποιηθεί για το έτος 2019.

Το με αρ. πρωτ. 436471 (1972) / 6-9-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003652246 / 6-9-2018) πρωτογενές
αίτημα για ανάληψη υποχρέωσης του έργου με τίτλο “Εργασίες κοπής-κλάδευσης δέντρων και
παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερία”
την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του πρωτογενούς αιτήματος με αρ. 3516 / 2018 (αρ.
πρωτ. 511665 (3366)/15-10-2018 ΑΔΑ: Ω3007ΛΛ-8Κ2) εγγεγραμμένη  στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Υποδ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας
(ΑΔΑΜ:18REQ003837277, ΑΔΑ:Ω3007ΛΛ-8Κ2). 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  28/01/2019 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12:0022

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 01/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης23 

Προκήρυξη24 της  παρούσας  σύμβασης  απεστάλη  με  ηλεκτρονικά  μέσα  για  δημοσίευση  στις
14/12/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

22 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). Η 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

23 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
24 Άρθρο  65  παρ.  1  του  ν.  4412/2016  :  Η  προκήρυξη  περιλαμβάνει  τις  πληροφορίες  που  προβλέπονται  στο

Παράρτημα  V του  Προσαρτήματος  Α΄  υπό  τη  μορφή  τυποποιημένου  εντύπου  (έντυπο  2  Παραρτήματος  ΙΙ  :
Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1) 
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 25

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 26. 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.27:   http://www.promitheus.gov.gr,  όπου  η  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 68282
Προκήρυξη  (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο  28 29 30,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύ-
θυνση (URL) :   www  .  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr στην διαδρομή: Π.Ε. Πιερίας ► Προκηρύξεις.31. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη δημοσιεύσεων στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο νομαρχιακό και τοπικό τύπο, βαρύνουν
αναλογικά τον/τους  αναδόχους.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων σε  περίπτωση που ο διαγωνισμός
αποβεί άγονος ή ματαιωθεί βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.32 . 

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, κοινωνικοασφαλιστι-
κής 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. Η τήρηση των
εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους33 
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
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

25 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, 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 

26 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
27 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
28 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται

στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ
άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016  

29 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ.
άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

30 Η δημοσίευση σε  νομαρχιακές  και  τοπικές  εφημερίδες  του  Ν.3548/2007,  συνεχίζει  να υφίσταται  μέχρι  και  την
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

31 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση
της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ
άρθρο 36 της με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού

32 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377
παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016 

33 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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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 σύναψης34  είναι τα ακόλουθα:
1. η με αρ.πρ. 644386(2855)/18-12-18 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ.18PROC004218621

ΑΔΑ: ΩΝΛΧ7ΛΛ-17Ν),  όπως αυτή έχει  δημοσιευτεί  στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]35 
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
36 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, κα-
θώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση
της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  η
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr37.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ-
βασης   στην ιστοσελίδα  http://pieria.pkm.gov.gr

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο ΔΕΚΑ (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα,  στο
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην
πλατφόρμα  του  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr.  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβα-
σης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπο-
γεγραμμένο38. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλε-
κτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει  την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαί-
ων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

34 Ως «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

35 Για συμβάσεις άνω των ορίων
36 Επισημαίνεται  ότι,  μετά  την  κατάργηση  του  άρθρου  2  παρ.  2  περ.  ιθ  του  π.δ/  τος  118/2007,  το  σχέδιο  της

σύμβασης αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της
διακριτικής ευχέρειας της Α.Α. 

37 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή
εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε
περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα
με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.

38 Πρβλ  την  με  αρ.  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλα-
γών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοι-
μασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών39.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  .40

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγ-
γραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α΄188)41. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρα-
σή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νο-
μοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 42. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη με-
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρ-
μόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυ-
ρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό  περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη
γλώσσα (αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα43.

2.1.5 Εγγυήσεις44

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συ-
σταθεί 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 περισσότε-
ρους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδο-
σης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύ-
ησης, 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 αναγράφο-
νται 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 δι-
ζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο

39 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 
40 Άρθρο  53,  παρ.3  του  ν.  4412/2016:  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (όπως  περιγράφονται  στην  παρ.  2.1.1)

συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

41 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με
τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

42 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
43 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
44 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής προσφορών45, 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 σύμβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπι-
στώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστη-
μένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.46

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται  να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή47 για την υποβολή προσφοράς48.  H
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκε-
κριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομι-
κής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευ-
θύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.49  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής50

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής51,
που ανέρχεται στο ποσό των 5.806,00 ευρώ52. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 27/11/2019, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγ-

45 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
46 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την

Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι
A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά,
τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

47 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
48 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι

ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
ή  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας  κατά  τα  άρθρα  75,  76  και  77,  εφόσον  αυτό  δικαιολογείται  από
αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)

49 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
50 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
51 Σε περίπτωση υποβολής  προσφοράς  για  ένα  ή  περισσότερα  τμήματα  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  εγγύησης

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων
(Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016)

52 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α
παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).  
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γύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης κα-
λής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201653.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.8  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού54 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προ-
σφέρων 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 φο-
ρέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη55 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανω-
μένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ  C 195 της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/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 στην κείμενη νομο-
θεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορί-
ζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδη-
γίας 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄

53 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171).

54 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
55 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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215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμε-
τάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφο-
ρά  στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου56.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφί-
ων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση. 57

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή ει-
σφορών 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/και  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθε-
τήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επι-
κουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανο-
μένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευ-
τικό διακανονισμό για την καταβολή τους58. 
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομη-
νία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας  που χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα με  την  υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011  (Β΄
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ. 59

2.2.3.3. Αποκλείεται60 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προ-
σφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α)  εάν έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που προβλέπονται  στην παρ.  2 του άρθρου 18 του ν.

56 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του
ν. 4497/2017

57 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
58 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα

περιλαμβάνεται  στο  ΕΕΕΣ  (για  τις  συμβάσεις  άνω  των  ορίων)  ή  (για  τις  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων)  στο
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

59 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
60 Οι λόγοι  της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν.

4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους 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 4412/2016 - άρθρο 73 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 (για τις συμβάσεις άνω των
ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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4412/201661, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τε-
λεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκε-
ται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 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, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λει-
τουργίας62, 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 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 οικονομι-
κού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 48 του ν. 4412/2016, 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 αναθέτο-
ντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη κα-
ταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτη-
ρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δι -
καιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτου-
σας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πλη-
ροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακε-
ραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γε-
γονότος. 63

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)64.

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασί-
ας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παρα-
λείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρο-
νται στις παραγράφους 2.2.3.1,  2.2.3.2. γ)65 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκει-
μένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν

61 Η 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. 4412/2106, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

62 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των
ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

63 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
64 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό

ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 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]

65 Πρβλ.  παράγραφο  1  του  άρθρου  74  ν.4412/2016,  η  οποία  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  107  περ.  10  του  ν.
4497/2017.
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λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανε-
παρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φο-
ρέας 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 απόφαση 66.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρ-
θρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής67 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας68 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτεί-
ται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
γενικής υπηρεσίας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζε-
ται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φο-
ρέων 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 περί-
πτωση 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 απαιτείται να είναι εγγεγραμ-
μένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό69 και να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συ-
ναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια70 
Δεν απαιτείται για την υπό ανάθεση σύμβαση

66 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
67 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. 

68 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
69 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
70 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.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και
έλεγχος καταλληλόλητας:  ειδικά  η οικονομική και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  και  η  τεχνική και  επαγγελματική
ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα71 
Δεν απαιτείται για την υπό ανάθεση σύμβαση

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης72 
Δεν απαιτείται για την υπό ανάθεση σύμβαση

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
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 αυτούς73. 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. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 74.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των πα-
ραγράφων 2.2.4, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιο-
λογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρω-
παϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρ-
τημα.], το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το
ΕΕΕΣ75 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες
του Παραρτήματος 176 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,

71 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να
επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και
τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί
να  απαιτούν  ειδικότερα  από  τους  οικονομικούς  φορείς,  να  διαθέτουν  ικανοποιητικό  επίπεδο  εμπειρίας,
αποδεικνυόμενο  με  κατάλληλες  συστάσεις  από  συμβάσεις  που έχουν  εκτελεστεί  κατά  το  παρελθόν.  Μια  Α.Α.
μπορεί  να  θεωρεί  ότι  ένας  οικονομικός  φορέας  δεν  διαθέτει  τις  απαιτούμενες  επαγγελματικές  ικανότητες  εάν
διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της
σύμβασης.  Στο πλαίσιο  διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής  υπηρεσιών η επαγγελματική  ικανότητα των
οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να
αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 

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),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  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας,  τα  οποία  πρέπει  να  καλύπτουν  οι
προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  με  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  τουλάχιστον  .........  συναφείς
παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε
βάρος των συμμετεχόντων 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.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια  ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και  έλεγχος καταλληλότητας:
ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-
ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.

72 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)

73 Πρβλ  άρθρο  78  παρ.1  του  ν.  4412/2016.  Δύνανται,  επίσης,  να  στηρίζονται  και  στις  ικανότητες  του/  των
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται  να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/  τμημάτων της υπό ανάθεσης
σύμβασης  

74 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
75 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και

την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού,
Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 

76 Στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,
αναρτώνται   οδηγίες  για  την  ηλεκτρονική  συμπλήρωση  του  ΕΕΕΣ  και  συμβουλές  σχετικά  με  τη  χρήση  της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λή-
ψης αποφάσεων ή  ελέγχου σε αυτό,  υποβάλλεται  ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα77 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυ-
τόν.78 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προ-
σφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.79

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα80

Α. 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 προσφο-
ράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201681.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετι-
κά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)82.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στη-
ρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.483.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοι-
χεία, 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 οποιοδήπο-
τε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικο-
νικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.
Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται 
 στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
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
ισχύουν84.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προ-
σφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά85:

77 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
78 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται  στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.   Εξακολουθεί να

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο
εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

79 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
80 Πρβ.  άρθρο  80  ν.  4412/2016   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 στα άρθρα 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  

81 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
82 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
83 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους

λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
84 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
85 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά
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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. Η υποχρέωση προσκόμι-
σης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού ορ-
γάνου 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 τις παραγράφους 2.2.3.286 και 2.2.3.487 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οι-
κονομικού φορέα.Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικα-
στική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πι-
στοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχει-
ρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επι-
χειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οι-
κονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων88

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις πα-
ραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 ή εμπορι-
κού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστη-
μένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία ανα-
φέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγ-
γραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονο-
μικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλει-
σμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προ-
γραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύ-
πτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρο-

έγγραφα  (λ.χ.  πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα  οποία  συνεχίζει  να  υφίσταται  η  υποχρέωση
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και
έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.  2  β)  του  Κώδικα  Δικηγόρων
(Ν4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής δημοσίων
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία  έχουν
επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  36  παρ.  2  β)  του  Κώδικα  Δικηγόρων  (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

86 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής  ενημερότητας  που  εκδίδονται  από  τους  ημεδαπούς  φορείς,  οι  οικονομικοί  φορείς  μεριμνούν  να
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου
22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.

87 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
88  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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νικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφο-
ράς. 
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών89, εφόσον ο προ-
σωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που εί-
ναι  εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και  υποβάλλουν περί  τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει  πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάστα-
ση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχο-
λόγιο),  όπως τα στοιχεία αυτά είναι  καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας,  το πολύ
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας  της,  ονομαστικές  μετοχές προσκομίζει  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  του  κράτους  της
έδρας,  από το οποίο να προκύπτει  ότι  οι  μετοχές είναι  ονομαστικές,  αναλυτική κατάσταση με-
τόχων, με 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 ή 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.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα
της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης
των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου,  έγκυρη και  ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κα-
τέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση με-
τόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί
στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους
που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω,  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης  υποβάλλεται  η  υπεύθυνη  δήλωση  της  κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 90.και
ε)  για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματι-
κού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστη-
μένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντί-
στοιχου 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 πιστοποιη-
τικό 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 δι-
καστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανι-
σμού 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 αντικει-
μένου της υπό ανάθεση σύμβασης.91

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτε-
χνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

89 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
90 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005. 
91 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 .
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Β.3. .92 93

Β.4.  94

Β.5. .95

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονο-
μικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύ-
στασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του δια-
γωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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 καταλόγους96 που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστο-
ποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Πα-
ραρτήματος  VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις ανα-
θέτουσες 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. 
Η 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 πι-
στοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παρα-
πάνω, 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 φο-
ρέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους ανα-
γκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό
αυτό.97

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης98 

92 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.

93 Η  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)

94 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.

95 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.

96 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
97 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό

συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο μέσο

98 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης),  παρ.  II.2.5
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
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Κριτήριο ανάθεσης99 της Σύμβασης100 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά  βάσει τιμής101 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυ-
ξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές102.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει  κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκ-
πρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζε-
ται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μετα-
ξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής103.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα  στον  ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 104.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστη-
ρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρε-
σιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις δια-
τάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγρα-
φούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)  ακολου-
θώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβο-
λής προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της105.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
99 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8

του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. 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.ΔΗ.ΣΥ.
(ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

100 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης)  παρ.  II.2.5
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

101 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν
δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται
μόνο βάσει αυτής

102 Βλ. άρθρο 57 του ν. 4412/216
103 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
104 Συσχέτιση  με  άρθρο   (Γλώσσα)  και.  (Επικοινωνία)  της  διακήρυξης  (ιδίως  εφόσον  κατ΄επιλογή  της  Α.Α.

εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
105 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικο-
νομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα106, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπι-
στευτικές, 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 μονάδος, τις προσφερόμε-
νες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμο-
ποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπλη-
ρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα
παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από
τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήμα-
τος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων κα-
λείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  107.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συ-
στήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλο-
νται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί
από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με  χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών,  χωρίς  να  απαιτείται  θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται  ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δι -
καιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοι-
χεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα
τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη
μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθε-
σμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας108.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν109: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρού-
σας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων τύπου XML και  PDF,  στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα.). 
Συγκεκριμένα:
Ο Οικονομικός Φορέας, προκειμένου να συμπληρώσει το εν λόγω έντυπο:

106 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
107 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
108 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία

πρόσφορα  να  αποδείξουν  την  οικονομική  προσφορά,  ιδίως  όταν  αυτή  περιλαμβάνει  ανάλυση  κόστους,
περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους  

109 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο (το οποίο θα το βρει σε μορφή xml) από το ΕΣΗΔΗΣ,
να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el.
Αφού επιλέξει «Οικονομικός Φορέας» στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να
τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε»
από το ΕΣΗΔΗΣ και τέλος στην «επιλογή χώρας» να επιλέξει Ελλάδα.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει  ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που
έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο
σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
(γ) Επιλέγει «Ανασκόπηση» και κατόπιν «Λήψη ως». Το αρχείο εμφανίζεται σε μορφή αρχείων τύ-
που XML και PDF και είναι πλέον δυνατή η λήψη του σε μορφή .pdf.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά
στην ιστοσελίδα) και στη συνέχεια το υποβάλει ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf στον φάκελο της προ-
σφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Η υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, με μόνη την υπο-
γραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπρο-
σώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται
ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπρο-
σώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκε-
κριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.]
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
2.4.3.2  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακρι-
βώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 110 111. 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας: α) την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρ-
μα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περι-
λαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπο-
γεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
β) μαζί με την παραγόμενη από το σύστημα τεχνική του προσφορά, ο προσφέρων  υποβάλλει
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο υπογράφεται    ψηφιακά,   την Υπεύθυνη Δή-
λωση  που ορίζονται στο Παράρτημα, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονι-
κές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλε-
κτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορ-
φή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν112.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οι-
κονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθε-
σης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής,  όπως ορίζεται κα-
τωτέρω ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της διακήρυξης όπου περιλαμβάνεται και σχε-

110 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
111 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων

ειδών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία
που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της
Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

112 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
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τικό υπόδειγμα .  
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά  επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο  υπογράφεται ψηφιακά και  υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμ-
βάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογε-
γραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα πα-
ράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, οι
συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοι-
πες πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα
και εμφανίζονται στην εκτύπωση.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ στην ειδι-
κή ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα γίνεται με δύο δεκαδικά
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα
κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομι-
κή προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
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 υπηρεσίας που προ-
βλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) υπόκεινται στο επ’ αυτού εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρ-
μόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που κα-
θορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προ-
ϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα113 στο Παράρ-
τημα της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών114  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  εν-
νέα (9) μηνών μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά η οποία ορί-
ζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ανα-
θέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετο-
χής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2.
της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική
διάρκεια.
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
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 ανω-
τέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η δια-
δικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομι-

113 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
114 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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κοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών115

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω 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 συμ-
μετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύ-
νταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Απο-
σφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου) της παρούσας,116 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συ-
μπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκαταστα-
θεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της πα-
ρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθο-
ρισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφο-
ρές . Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας
( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυ-
τοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμ-
βασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών117

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Ανα-
θέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει  στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών,  κατά το άρθρο 100 του ν.  4412/2016,  ακολου-
θώντας τα εξής στάδια:

  Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την Παρασκευή 01/02/2019 και ώρα 09:00 [118] 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερο-
μηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβλη-
θέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

115 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
116 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
117 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
118 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά

την  παρέλευση  τριών  εργασίμων  ημερών  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,
προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 της παρούσας.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρι-
νίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της
τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προ-
βαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
 α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υπο-
βληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου119.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιο-
λόγηση 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 προδιαγρα-
φών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συ-
ντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότη-
τας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημε-
ρομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) 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 οι-
κονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλή-
ρη 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. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή120 προς έγκριση.
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 εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση με-
ταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές121.  
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνο-
νται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων122 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τε-
χνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής
στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗ-
ΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου123 - Δικαιολο-
γητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρω-

119 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να
έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”

120 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
121 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
122 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα.

Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
123 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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ση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας,  δεκαπέντε (15) ημε-
ρών 124 από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμο-
ποίησης125 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2.
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επι-
λογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής, 
126

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπερ-
γολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν127.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλε-
κτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφο-
νται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κα-
τακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστω-
θεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προ-
θεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε
(15) επιπλέον ημέρες. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδι-
κασίας, εάν:
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντί-
γραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με 
] το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψι-
γενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του128. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ή δεν αποδείξει  ότι  πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της Η διαδικασία ελέγχου των πα-
ραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού
και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

124 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω
άρθρου 103 του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο
επίκαιρων αποδεικτικών μέσων'

125 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
126 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και βάσει των

οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  τεχνική  προσφορά.  Αναφέρονται  υποχρεωτικά  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  που  τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης
και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

127 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
128 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτι-
κών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει
υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προ-
σωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμ-
φωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχο-
νται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2. και μόνον στην περίπτωση του προ-
συμβατικού  ελέγχου  ή  της  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  και  ενδίκων  μέσων  κατά  της
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .129

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτο-
ντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες130 από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυη-
τική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέρο-
ντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτου-
σας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσί-
ας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης  της  αναθέτουσας αρχής,  προσδιορίζοντας  ειδικώς τις  νομικές  και  πραγματικές  αι-
τιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας
αρχής131 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικο-
νομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησι-
μοποιήθηκαν 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. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δε-
καπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης132.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά133 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχεί-
ου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών134

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προ-
σφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρ-
θρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

129 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017.
130 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
131 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
132 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
133 Σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και  το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ.  56902/215 «Τεχνικές

λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

134 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
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Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυ-
γής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέρ-
γεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικα-
σίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
•  διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτω-
ση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει
την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής135.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ136.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδι-
κων βοηθημάτων  της  αίτησης αναστολής  και  της  αίτησης ακύρωσης του  άρθρου  372  του  ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής  κατατίθεται  παράβολο,  κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή δια-
ταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά137.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικα-
σία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από
γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλεί-
ψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου ορ-
γάνου, 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. 

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 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχι-
στον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72
του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 138

135 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
136 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
137 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
138 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξη-
ση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξη-
σης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσε-
ων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρού-
σας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περι-
βαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοα-
σφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήμα-
τος Α΄.
Η 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.
4.3.2  Στις  συμβάσεις  προμηθειών  προϊόντων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις
των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρ-
θρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω
του  αρχείου  δημοσιοποίησης  εγγεγραμμένων  παραγωγών  στο  Εθνικό  Μητρώο  Παραγωγών
(ΕΜΠΑ)  που  τηρείται  στην  ηλεκτρονική  σελίδα  του  Ε.Ο.ΑΝ.  εντός  της  προθεσμίας  της  παρα-
γράφου 4 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμ-
φωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η
μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5
του άρθρου 105   του ν. 4412/2016 .139

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. Η τήρηση των υπο-
χρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου. 
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην ανα-
θέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργο-
λάβων 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.140. Σε περίπτω-
ση 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 διαδι-

139 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
140 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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κασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργο-
λάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παρα-
γράφου 2.2.5.2 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 ποσο-
στού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύνα-
ται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρ-
θρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύ-
ναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του
ν. 4412/141 142

-Δικαίωμα παράτασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης143 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να κα-
ταγγείλει 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 υποχρεώσε-
ων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφα-
ση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Δύναται η τμη-
ματική πληρωμή υπηρεσιών, μετά τη σύνταξη και έγκριση σχετικών πρωτοκόλλων. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  200  παρ.  4  του  ν.
4412/2016144, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

141 Πρβλ.  άρθρο  201 ν.  4412/2016,  σε  συνδυασμό με  την  περίπτωση ζ΄  της  παρ.  11  του άρθρου  221,  η  οποία
προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.

142 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και
εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και
ρήτρες  αναθεώρησης  τιμών  ή  προαιρέσεις,  επιτρέπεται  η  τροποποίηση  της  σύμβασης  χωρίς  νέα  διαδικασία
σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη
φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να
ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση
της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016).

143 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
144 Πρβλ.  άρθρο  200  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  107  περ.  34  και  35  του  ν.

4497/2017. 
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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 παράδοση του υλικού στον
τόπο και  με  τον  τρόπο που προβλέπεται  στα έγγραφα της  σύμβασης.  Ιδίως βαρύνεται  με  τις
ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% 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 Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πλη-
ρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016145

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατή-
σεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδι-
καστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)146 .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κτλ.) υπόκεινται στο επ’ αυτού εκάστοτε ισχύον αναλογι-
κό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου ει-
σοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού, αφαιρουμένων των λοιπών κρατήσεων.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεω-
τικά έκπτωτος147 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπλη-
ρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτου-
σας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περι-
γραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφω-
σή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που
τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει,
είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπο-
λογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκί-
ου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

5.2.2.  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, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προ-
βλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθε-
σμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χω-
ρίς 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 επιβαλ-

145 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα
για  την  εφαρμογή  της  ως  άνω  κράτησης   εξαρτάται  από  την  έκδοση  της  κοινής  απόφασης  του  Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

146 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)”.

147 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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λόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αι-
τιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμημα-
τικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις
αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων148  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδο-
σης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθε-
σμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προ-
βλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016149 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυ-
γή

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πιερίας / Τμ. Συγκοινωνιακών έργων  η οποία και θα
εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ΥΤΕ/Οικονομική επιτροπή (κατά περίπτωση) 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 αντικει-
μένου  και  παράταση  της  διάρκειας  της  σύμβασης,  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβα-
σης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται
να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμ-
βαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμ-
βασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμ-
βασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με ει-
σήγηση 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 ημε-
ρολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημε-
ρινή 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 προ-
σκομίζεται 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 παραλα-
βής.

6.1.4. Σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστεί από την φύση της εργασίας ή από άλλη έκτακτη
περίπτωση δύναται να αντικατασταθεί εξάρτημα ή όλο το μηχάνημα, άμεσα ώστε να συνεχίζε -
ται  η απρόσκοπτη παροχή  υπηρεσίας.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση ανάγκης αλλαγής μηχα -
νήματος ο ανάδοχος δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση της υπηρεσίας και  την προσκόμι -

148 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
149 Πρβλ. δεύτερο εδάφιο του άρθρου 205 ν.  4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  37 του ν.

4497/2017
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ση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.  

6.2 Διάρκεια σύμβασης150 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβα-
σης.  

6.2.2.  Η   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  περι-
πτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου151.  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 έκπτωτος152  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορη-
γήθηκε 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 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221153 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα  στην κείμενη νομοθεσία. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής,  μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταπο-
κρίνονται 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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφα-
ση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρε-
χόμενων υπηρεσιών ή/και 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 υπη-
ρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλα-
βής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  εγκρίνεται  από  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο  με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστη-
μα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφα-
ση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχε-
τικών πρωτοκόλλων154. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση155 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτω-
ση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικα-
τάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους

150 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
151 Η 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

152 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
153 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
154 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
155 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
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της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάστα-
ση 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 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.
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6.5 Αναπροσαρμογή τιμής156 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής  στην παρούσα σύμβαση.  

Κατερίνη    22-11-2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Βαϊόπουλος Λεωνίδας
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Τριανταφυλλιά Πιπιλιάνου
Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης  Μαυρίδης
Πολιτικός  Μηχανικός  ΤΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό  3183/2018 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ   48/  4 -12  -2018), με ΑΔΑ  Ω5167ΛΛ-ΡΦ0 απόφαση της Οικονομικής Επι-

τροπής της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Αβραμίδης Ευστάθιος
2. Θωμαΐδης Παύλος
3. Καρατζιούλα Νίκη
4. Μήττας Χρήστος
5. Μπάτος Σωτήριος

6. Τζηρίτης Δημήτριος
7. Ανδρίτσος Ιωάννης
8. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος
9. Μούρνος Δημήτριος
10. Μπασδάνης Αθανάσιος

156 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γενική Υπηρεσία : “ Εργασίες κοπής-κλάδευσης δέντρων και παρόδιας

βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερία ”

1.  ΕΕΕΣ
Το περιεχόμενο του αρχείου του ΕΕΕΣ αναρτήθηκε ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομι-
κών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση
τους.

A. Εισαγωγή
1. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ;
Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την κα-
θιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας», ο οποίος
προσδιορίζει αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κα-
τάρτισης του ΕΕΕΣ.
Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία
2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας)
ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);
Πρόκειται για μια υ  π  ε  ύ  θυνη δή  λω  ση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των  ικα-
νοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται  ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η  υπεύ-
θυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν
ότι:

-  δεν  βρίσκονται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  για  τις  οποίες  πρέπει  ή  είναι δυνατόν να
αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης·
-  πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Μόνον  ο  προσωρινός  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  υποβάλει  τα  πιστοποιητικά  που ζητούνται
από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχε-
ται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις  αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντί-
στοιχα μητρώα, η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με
βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υπο-
βάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν 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.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προε-
πιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης  δήλωσης, που παρέχεται στο   δια-
δίκτυο   από   την Ευρωπαϊκή   Επιτροπή   στο   URL:  http  s      :  //      e  c      .  eu  r      o  p  a  .  eu  /  gr      o  w  th  /      t  oo  l  s      -  d      ata-
b  a  s      e  s  /      es  p  d

3. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:
-  στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ κα-
θορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής·
-  στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και
να εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  προς  διευκόλυνση των  αναθετουσών  αρχών/αναθετόντων φορέων κα-
θώς και των οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Σ  υ  χ  νές   Ε  ρ      ω  τ      ή  σ  ε  ι  ς    (Frequently
Asked Questions  -   FAQ),   όσον   αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο  Ευρωπαϊκό  Έγγραφο
Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής του eEEEΣ.

Β. Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
1.- Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες  αρχές για

Σελίδα 38

file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
file:///C:/Users/Panos/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/213/20160615%20-%20ESPD%20FAQ%20EL.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd




χρήση σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή  των  διατάξεων του
ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,  προτείνεται οι  αναθέτουσες αρχές/ανα-
θέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής :

I.  Οι   αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν  με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι
της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ,  εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για
τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύ-
που XML και PDF, τα  οποία  και αποθηκεύουν, αρχικά,  τοπικά στον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή
τους. Σημειώνονται τα εξής:
- Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».
-  Το αρχείο PDF παράγεται  έμμεσα από την υπηρεσία Eeeeσ επιλέγοντας  το κουμπί «Εκτύ-
πωση». Η εκτύπωση θα πρέπει  να ανακατευθυνθεί σε  εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF
printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθη-
κεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό
εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή
διαδικτύου, όπως  π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
ΙΙ. Οι  αναθέτουσες    αρχές/αναθέτοντες    φορείς,    αναρτούν    στο    χώρο    του διαγωνισμού
της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:
- το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιεί-
ται έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς,   είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο,
αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και
- το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου
να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

2.- Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διε-
νεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο  το  πρότυ-
πο  ΕΕΕΣ  όπως  αυτό  έχει οριστεί από τις  αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη
διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της)  σε          μ  ο  ρφή   p  d      f
 (Αποφ.     Π1/2390/13)  ψηφιακά     υπογεγραμμένο     κατά     τα     οριζόμενα     στο     άρθρο   73   του
ν.  44  12/  16         κ  α  ι         την         δ  ια  κ  ή  ρ  υ  ξη. 

2.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς  προτείνε-
ται  να  χρησιμοποιήσουν  το  αναρτημένο  από  τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML,
προκειμένου να εκμεταλλευτούν  την   υπηρεσία  eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση
τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογι-
στή τους. Σημειώνεται το εξής:
-  Το αρχείο PDF παράγεται  έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας  το κουμπί «Εκτύ-
πωση». Η εκτύπωση  θα πρέπει  να ανακατευθυνθεί σε  εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF
printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο   στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο απο-
θηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσι-
κό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρη-
τή διαδικτύου, όπως  π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

2.2   Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον  χώρο  του
δ/σμου,  οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  προσφεύγουν  απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρε-
σία  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (http  s      :  /  /      ec.e  u  r      o  p  a  .  eu  /      g  r      o  w  th  /      t  oo  l  s      -  d      a  ta  b  a  s      e  s/      e  s      pd) να δημιουρ-
γούν  το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν   με   ευθύνη   τους   όλα   τα   δεδομένα   που   αφορούν τον
εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη.
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Τεχνική Περιγραφή 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 “ Εργασίες κοπής-κλάδευσης δέντρων και παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ
Πιερία ”

Α. ΓΕΝΙΚΑ -ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει την χορτόκοψη καθώς και την κοπή δένδρων
και κλαδιών στις οδούς ευθύνης συντήρησης της Υποδ.Τ.Ε Π.Ε. Πιερίας κατόπιν συγκεκριμένων οδη-
γιών της Υπηρεσίας, ως προς τους άξονες εργασίας.  

Συγκεκριμένα αφορά στις εργασίες που απαιτούνται 
 Για το κλάδεμα-κοπή  ψηλών δένδρων που βρίσκονται σε δενδροστοιχίες ή μεμονωμένα επί

των ερεισμάτων-πρανών (ορύγματος ή επιχώματος)-νησίδων  και πάντως εντός της ζώνης
κατάληψης της οδού, εντός της εδαφικής Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. 

 για την αποψίλωση και κοπή της ανεπιθύμητης ετήσιας και πολυετούς βλάστησης από τους
κοινόχρηστους χώρους, που βρίσκονται εντός των προαναφερομένων διοικητικών ορίων με
χρήση χειροκίνητου χορτοκοπτικού ή αυτοκινούμενου μηχανήματος κατά περίπτωση.

Σκοπός της παρεχόμενης υπηρεσίας της παρούσας σύμβασης είναι ο καθαρισμός-αποψίλωση  
της παρόδιας εποχιακής βλάστησης, η κοπή - κλάδεμα  ξερών και επικίνδυνων δέντρων ή καλλωπισμό 
αυτών  με γνώμονα την ασφαλή διέλευση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της  Υποδ.Τ.Ε Π.Ε. Πιερίας.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Β.1. ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ
Για το κλάδεμα-κοπή  ψηλών δένδρων που βρίσκονται σε δενδροστοιχίες ή μεμονωμένα επί

των ερεισμάτων-πρανών(ορύγματος ή επιχώματος), νησίδων και πάντως εντός της ζώνης κατάληψης
της οδού, εντός της εδαφικής Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. 

Σκοπός είναι η αφαίρεση κλάδων ώστε τα δένδρα να διατηρήσουν τη γερή δομή και να είναι
υγιή με λειτουργική και καλαίσθητη κόμη. Επίσης στοχεύει στην κοπή ξερών και ασθενών δένδρων και
στη διόρθωση ατελειών των δένδρων  και στην ελαχιστοποίηση πιθανών επικίνδυνων καταστάσεων.
Το κλάδεμα των ψηλών δένδρων περιλαμβάνει την αφαίρεση των κλάδων για τους οποίους μπορεί να
συντρέχουν οι κατωτέρω λόγοι:
- είναι ξεροί,
- φτάνουν μέχρι τα καλώδια της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε. , οπότε υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βραχυκυ-
κλώματος και παρεμποδίζουν τυχόν εργασίες των υπηρεσιών αυτών,
- υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους και πρόκλησης ζημιών ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που πνέουν ισχυροί
άνεμοι,
- παρεμποδίζουν τη διέλευση ογκωδών οχημάτων π.χ. φορτηγά, βυτιοφόρα κ.ά.,
- εμποδίζουν την κατακόρυφη σήμανση ή κρίνονται επικίνδυνοι για την ασφάλεια της κυκλοφορίας πε-
ζών και οχημάτων,

Η αφαίρεση των κλάδων με ανυψωτικά μηχανήματα γίνεται ανάλογα με την εικόνα του κάθε
δένδρου, την ανάγκη του για κλάδεμα και ανάλογα με το συνολικό επιθυμητό αποτέλεσμα, με γνώμονα
πάντα τη μελλοντική ανάπτυξη του δένδρου και σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.  

Μετά την κοπή των κλάδων και για την προστασία των δένδρων από δευτερογενείς μολύνσεις,
στα σημεία των τομών του κλαδέματος δύναται να γίνεται επάλειψη με κατάλληλο φυτοπροστατευτικό
προϊόν με απολυμαντική δράση, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
σκεύασμα,  που θα προτείνει  η  Υπηρεσία,  για  αποφυγή εισόδου παθογόνων μικροοργανισμών στο
φυτό.

Προβλέπονται επίσης οι εργασίες που απαιτούνται για τον τεμαχισμό του κορμού και των κλα-
διών. Γίνεται τμηματικός τεμαχισμός των κλάδων μέχρι το επιθυμητό ύψος και προσεκτική ρίψη των τε -
μαχίων αυτών στο έδαφος ή σε παρακείμενο φορτηγό ή αλλού ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και
να αποφευχθούν ζημιές σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, σταθμευμένα ή διερχόμενα αυτοκίνητα και πε-
ζούς.

Β.2. ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΨΗΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν και τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα

σύμβαση είναι:
1). Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιας βλάστησης σε ερείσματα οδών, νησίδων, κόμβων: Χορτο-
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κοπτικό μηχάνημα, με καταστροφέα βλάστησης, ελάχιστου πλάτους 1,5 μ.  Η παρεχόμενη υπηρεσία
περιλαμβάνει την κοπή βλάστησης ανεξαρτήτως είδους και διατομής φυτών με τη χρήση ειδικού αυτοκι-
νούμενου μηχανήματος που να διαθέτει τηλεσκοπική  κοπτική κεφαλή (καταστροφέα) με ικανότητα κο-
πής χόρτων και κλαδιών σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ. από το τέλος της ασφαλτικής στρώσης και με
δυνατότητα  ±  45ο οριζόντιας  κλίσης,  ώστε  να  προσαρμόζεται  για  κοπή  επί  οποιουδήποτε  τύπου
εδάφους και κλίσης με χρήση από έμπειρο προσωπικό.   Επίσης περιλαμβάνεται η κοπή παρόδιας
βλάστησης και ξυλωδών φυτών γύρω από στύλους πινακίδων σήμανσης και φωτισμού, σε κεκλιμένα
πρανή και σε σημεία όπου υπάρχουν βάτοι (βατσινιές) ή ξυλώδη βλάστηση με χειροκίνητα μέσα όπως
με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού και αλυσοπρίονου πτυσσόμενου ή μη, για την ολοκληρωμένη
υπηρεσία καθαρισμού-αποκατάστασης από άναρχη βλάστηση και συλλογή απορριμάτων μετά τον κα-
θαρισμό της βλάστησης,  σε όλο το μήκος των οδικών αξόνων.

2).  Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιας βλάστησης σε ερείσματα οδών, νησίδων, κόμβων, σε ση-
μεία όπου υφίστανται εμπόδια (στηθαία, κάγκελα, κλπ) : Χορτοκοπτικό μηχάνημα, με αναρτημένο κατα-
στροφέα βλάστησης, ελάχιστου πλάτους 1,0 μ.  Η υπηρεσία περιλαμβάνει την κοπή βλάστησης ανεξαρ-
τήτως είδους φυτού και ανεξαρτήτως διατομής κλάδων με τη χρήση ειδικού αυτοκινούμενου μηχανήμα-
τος που να διαθέτει βάση προσαρμογής βραχίονα (τηλεσκοπικό βραχίονα τουλάχιστον 4μ, με κοπτική
κεφαλή με δυνατότητα κοπής χόρτων και κλαδιών οριζόντια, κάθετα και πλάγια) ώστε να προσαρμόζε -
ται  για κοπή επί οποιουδήποτε τύπου εδάφους και κλίσης, σε πλάτος τουλάχιστον 1,0μ  πίσω από τα
στηθαία ασφαλείας ή οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο και από έμπειρο προσωπικό.  Επίσης περιλαμβάνεται
η κοπή παρόδιας βλάστησης και ξυλωδών φυτών γύρω από στηθαία, κάγκελα ή οποιασδήποτε μορφής
εμπόδια,  σε κεκλιμένα πρανή και σε σημεία όπου υπάρχουν βάτοι  (βατσινιές) ή ξυλώδη βλάστηση
(Spartium junceum, Σπάρτιον το βουρλοειδές, κλπ).  με χειροκίνητα μέσα, όπως με χρήση βενζινοκίνη-
του χορτοκοπτικού και αλυσοπρίονου πτυσσόμενου ή μη,  για την ολοκληρωμένη υπηρεσία καθαρι-
σμού-αποκατάστασης  από  άναρχη  βλάστηση  και  συλλογή  απορριμάτων  μετά  τον  καθαρισμό  της
βλάστησης, σε όλο το μήκος των οδικών αξόνων. 

3) Υπηρεσία κοπής – κλαδέματος θάμνων, δέντρων και γενικότερα παρόδιας βλάστησης σε
ερείσματα οδών, νησίδων, κόμβων:  Χορτοκοπτικό μηχάνημα, με κάθετο παλίνδρομο κόπτη βλάστησης
(μπορντούρα), ελάχιστου μήκους 1,5 μ.  Η Υπηρεσία περιλαμβάνει την κοπή βλάστησης ανεξαρτήτως
είδους φυτού-θάμνου και ανεξαρτήτως διατομής κλάδων με τη χρήση ειδικού αυτοκινούμενου μηχανή-
ματος που να διαθέτει βάση προσαρμογής βραχίονα (τηλεσκοπικό βραχίονα τουλάχιστον 6 μ, κοπτική
κεφαλή με δυνατότητα κοπής χόρτων και κλαδιών οριζόντια, κάθετα και πλάγια) ώστε να προσαρμόζε -
ται τόσο για κοπή επί οποιουδήποτε τύπου εδάφους και κλίσης, όσο και για κάθετη κοπή τουλάχιστον
+6,0 μ ύψους από το οδόστρωμα και από έμπειρο προσωπικό,  ενώ αν χρειαστεί θα υποβοηθηθεί η ερ-
γασία και με χειροκίνητα μέσα όπως με χρήση βενζινοκίνητου αλυσοπρίονου πτυσσόμενου ή μη, με
χρήση κατάλληλου μηχανήματος ανύψωσης προσωπικού (εξέδρα εργασίας ή καλαθοφόρου).  Επίσης
περιλαμβάνεται η κάθετη κοπή χόρτων και ξυλωδών φυτών πίσω από στηθαία ασφαλείας, σε κεκλιμένα
πρανή και σε σημεία όπου υπάρχουν βάτοι (βατσινιές) ή ξυλώδη βλάστηση κυρίως (Spartium junceum,
Σπάρτιον το βουρλοειδές) και σε ύψος μέχρι -1,0 μ. από το οδόστρωμα και η απομάκρυνση των προϊ-
όντων κοπής. 

4)  Υπηρεσία  καθαρισμού  ασφαλτοτάπητα  με  μηχανοκίνητο  όχημα  με  εξάρτημα  σάρωσης
(σάρωθρο) το οποίο θα φέρει μεταλλικές βούρτσες.  Η υπηρεσία περιλαμβάνει τον καθαρισμό των φερ-
τών υλικών -προσχώσεων που μειώνουν το εύρος του ασφαλτικού, στα άκρα του ασφαλτοτάπητα και
πέριξ των ορθοστατών των στηθαίων ασφαλείας, με την ταυτόχρονη απομάκρυνση αυτών παραπλεύ-
ρως της οδού.

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  

Η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής θα  γίνεται αυθημερόν δηλαδή η συλλογή και η μεταφο-
ρά  με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο μέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης, σε όποια απόσταση και αν
αυτός βρίσκεται, καθώς και μικρομεταφορές κάθε είδους, η φόρτωσή τους με οποιοδήποτε μέσο επί αυ-
τοκινήτου, τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτωση όλων των
προϊόντων  κοπής,  καθώς και  κάθε  άλλη εργασία  που είναι  απαραίτητη  για την  πλήρη και  έντεχνη
εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 Η σήμανση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών θα γίνονται με
μέριμνα  και ευθύνη του παρόχου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της
Υπηρεσίας και όπως προβλέπονται από την  αντίστοιχη ΟΜΟΕ 7, όπως αυτή ισχύει σήμερα. 

Τα προϊόντα πού θα προκύψουν από την κοπή των δένδρων, θα απομακρυνθούν με ευθύνη
και δαπάνη του αναδόχου από τον τόπο κοπής, είτε σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία είτε
σε ιδιωτικό χώρο του παρόχου ή  σε νόμιμη χωματερή.  

Οι εργασίες της κλάδευσης θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις αναγνωρισμένες τεχνικές και να
είναι σύμφωνες με τους κανόνες που περιγράφονται και αναφέρονται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ /ΦΕΚ
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2221Β΄/30-07-2012, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00:2009, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00:2009, ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-10-06-04-01). 

Η εκτέλεση των εργασιών που αφορούν τα πολύ ψηλά δένδρα θα γίνεται με κατάλληλα μηχανή-
ματα και εργαλεία (αλυσοπρίονα, πριόνια, κλπ.), από ειδικευμένο προσωπικό και με τη βοήθεια ανυψω-
τικού μηχανήματος (καλαθοφόρο), σύμφωνα με τους όρους του τιμολογίου.

Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων
στο εργαζόμενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τους διερχόμενους πεζούς και τα διερχόμενα και σταθμευ-
μένα οχήματα.  Τοποθετούνται  κατάλληλα μέσα σήμανσης εκτέλεσης εργασιών με  ευθύνη του  ανα-
δόχου, τα οποία απομακρύνονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών – παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι τιμές των εργασιών καθορίστηκαν βάσει των ισχυόντων αναπροσαρμοσμένων και συμπλη-
ρωμένων ενιαίων τιμολογίων έργων πρασίνου [αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/ΟΙΚ.35577/ΦΝ466/4-5-2017(Β’ 1746)]
και σε συνδυασμό με τις επί τόπου συνθήκες εργασίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση απόκριση και εκτέλεση εργασίας – παροχή υπηρεσίας
κατόπιν εντολής και υποδείξεως της Υπηρεσίας, ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή περι-
στατικού.

Η παρακολούθηση  και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο  ν. 4412/16.  Ειδικότερα προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου του έργου στο οποίο
θα καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση των εργασιών  και ότι άλλο προβλέπεται στο άρθρο 216 του ν.
4412/16.  Η αμοιβή τού αναδόχου θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν. 4412/06  και κατ’ ελάχιστο
με δελτίο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την επιμέτρηση που θα συνταχθεί από τον πάροχο και θα
ελεγχθεί-θεωρηθεί από την Διευθύνουσα του έργου υπηρεσία (επόπτη), με την οριζόμενη επιτροπή πα-
ραλαβής-επιμέτρησης των εκτελεσμένων εργασιών.  

Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί σε  ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ  από την υπογραφή της
σύμβασης, ή όταν περαιωθούν οι συμβατικές ποσότητες εργασιών, πριν τη συμπλήρωση των 18 μη-
νών σύμφωνα με τα ισχύοντα στην διακήρυξη της παρούσας μελέτης.  Σε περίπτωση μη εξάντλησης
του οικονομικού αντικειμένου δύναται η δυνατότητα παράτασης αυτού για όσο χρόνο απαιτηθεί καθώς
η φύση του έργου απαιτεί τη διαδοχική συνέχισή του ώστε να είναι εφικτή η αντιμετώπιση των προκυ-
πτουσών αναγκών συντήρησης. 

Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Όλες οι υπηρεσίες που προβλέπονται από την παρούσα μελέτη δεν χρήζουν περιβαλλοντικής
αδειοδότησης διότι είναι υπηρεσίες συντήρησης σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. Οικ. Επ.148875/995/7-
4-2016 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΚΜ.  

ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
ΕΤΟΥΣ 2017 / ΑΞΟΝΑΣ 2 / ΜΕΤΡΟ 2.1 / ΣΤΟΧΟΣ 2.1.3 / ΔΡΑΣΗ 2.1.3.1, κωδικό έργου 2131ΠΙΕ-
002ΙΔΠ18  με  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  360.000,00€  με  ΦΠΑ  24%,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.
179/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΑ5Τ7ΛΛ-ΥΤΘ) περί: «Έγκριση 2ης τρο-
ποποίησης προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδο-
τούμενου από α) Ίδιοι  Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων),  και β) τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (Κ.Α.Π.) και ΠΔΕ έτους 2018», όπως ισχύει σήμερα.  

Ζ. ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕ-
ΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία θα  δημοπρατηθεί και θα κατασκευαστεί σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου
4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
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Προϋπολογισμός

Α/
Α ΕΝΔΕΙΞΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ / 
ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΟΛΙΚΗ

1
Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους  
μέχρι 4 m

τεμ 3.000,00 6 18.000,00

2
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων 
ύψους από 4 μέχρι 8 m

τεμ 2.555,00 25 63.875,00

3
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέν-
δρων ύψους 8-12  m σε νησίδες, ερεί-
σματα κλπ.

τεμ 247,00 87,5 21.612,50

4
Ανανέωση κόμης ή κοπή σε μεγάλα 
δένδρα με ύψος 12m εως 16m σε νησί-
δες, ερείσματα κλπ.

τεμ 30,00 140 4.200,00

5

Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιας 
βλάστησης σε ερείσματα οδών, νησί-
δων, κόμβων με  Χορτοκοπτικό μηχάνη-
μα, με καταστροφέα βλάστησης, ελάχι-
στου πλάτους 1,5 μ

μ 1.200.000,00 0,09 108000

6

Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιας 
βλάστησης σε ερείσματα οδών, νησί-
δων, κόμβων, σε σημεία όπου υφίστα-
νται εμπόδια (στηθαία, κάγκελα, κλπ) με
Χορτοκοπτικό μηχάνημα, με αναρτη-
μένο καταστροφέα βλάστησης, ελάχι-
στου πλάτους 1,0 μ

μ 160.000,00 0,13 20800

7

Υπηρεσία κοπής – κλαδέματος θάμνων,
δέντρων και γενικότερα παρόδιας 
βλάστησης σε ερείσματα οδών, νησί-
δων, κόμβων  με  Χορτοκοπτικό μη-
χάνημα, με κάθετο παλίνδρομο κόπτη 
βλάστησης (μπορντούρα), ελάχιστου 
μήκους 1,5 μ

μ 130.000,00 0,18 23400

8

Υπηρεσία καθαρισμού ασφαλτοτάπητα 
με μηχανοκίνητο όχημα με εξάρτημα 
σάρωσης (σάρωθρο) το οποίο θα φέρει 
μεταλλικές βούρτσες αποχωμάτωσης

μ 190.215,00 0,16 30434,4

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ 290.321,90 290.321,90
ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,68
ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ 290.322,58
ΦΠΑ 24% 69.677,42
ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ΄ΜΕ ΦΠΑ 360.000,00
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της παρούσας σύμβασης, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύ-
χη δημοπράτησης που ορίζονται στην Διακήρυξη.
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος τεύχους αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργα-
σιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή των εργασιών.
Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα, καθώς και
τις απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμ-
φωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση
των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, εκτός αν άλλως ορίζε-
ται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα κάτωθι :
1.1.1  Κάθε είδους  επιβάρυνση στα υλικά από φόρους,  τέλη,  δασμούς,  έξοδα εκτελωνισμού,  ειδικούς
φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27
του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά της εν λόγω υπηρεσίας, τέλη
χαρτοσήμου, όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την
εκτέλεση της σύμβασης.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμο-
λόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία
που θα εποπτεύσει την εκτέλεση της σύμβασης ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορή-
γηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους
υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού που τυχόν απαιτού-
νται για την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.
Ο Πάροχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης δεν
απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτε-
ρικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε.
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα
στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων.
Επίσης ο Πάροχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ
του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ
273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79).
1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξερ-
γασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά
των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορι-
κών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων. 
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφα-
λιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων
εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε εί-
δους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος την εκτέλεση της σύμβασης, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι,
προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλο-
δαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση της πα-
ρούσας σύμβασης.
Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου στο  έργο προσωπικού σύμφωνα με  τις
διατάξεις  περί  Ι.Κ.Α.  ανεξάρτητα αν η εν λόγω υπηρεσία εκτείνεται εντός ή εκτός της ασφαλιστικής
περιοχής Ι.Κ.Α και τις δαπάνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. ή το Τ.Σ.Α. κλπ όλου του εργατοτεχνικού και λοι-
πού προσωπικού που απασχολείται στα εργοτάξια και τους λοιπούς χώρους εκτέλεσης της παρού-
σας σύμβασης, ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλη η παρεχόμενη υπηρεσία στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις.
1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη διαρ-
ρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Παρόχου, με όλες τις απαιτούμενες εγκατα-
στάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκο-
λιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δα-
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πάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση της σύμβασης και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό
αποδεκτό από την Υπηρεσία.
1.1.6 Οι δαπάνες  για  κάθε  είδους  ασφαλίσεις  εργαζόμενου  προσωπικού,  μεταφορών,  μεταφορικών
μέσων,  μηχανημάτων,  εγκαταστάσεων  κλπ. για  την  περίπτωση  πρόκλησης  ατυχήματος  κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δη-
μοπράτησης του έργου.
1.1.7 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, λή-
ψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των όμορων κα-
τασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης της σύμβασης και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρί-
των, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ. 
1.1.8 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού
που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μετα-
φορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης,
η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας,
η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετα-
κινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργα-
σιών, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης έτοιμα για λειτουργία
(έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή
για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.9 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανη-
μάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του , από πιθανές
παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς, από την ανάγκη εκτέλεσης της
σύμβασης κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων.
1.1.10 Οι δαπάνες των κάθε είδους διευθετήσεων και μέριμνας ώστε να προστατεύονται οι υπάρχουσες
κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.1.11 Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία της σύμβασης, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
1.1.12 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της εκτέλεσης, του χώρου της παρεχόμενης υπηρεσίας
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς αυτή αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση,
μετά  το  τέλος  των εργασιών  του  χώρου καθαρού και  ελεύθερου  από οποιεσδήποτε  κατασκευές  και
εμπόδια.
1.1.13 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται
από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και οι δαπάνες για άρση
τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Πάροχος του έργου.
1.1.14 Οι δαπάνες  πρόληψης και  αποκατάστασης κάθε είδους  ζημιάς  και  αποζημίωσης  κάθε  είδους
βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης (περιλαμβανομένης
της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Παρόχου.
1.1.15  Οι κάθε είδους δαπάνες για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία
των μηχανημάτων, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμε-
νων προς τούτο υλικών -αναλώσιμων και μη - καυσίμων, λιπαντικών, των προβλεπόμενων στοιχείων
εξοπλισμού, ανταλλακτικών κλπ.
1.1.16 Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δα-
πάνες που βαρύνουν τον Πάροχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης της
σύμβασης.
1.1.17 Οι δαπάνες για τον εφοδιασμό όλου του προσωπικού που θα ασχολείται στο έργο με κατάλληλη
περιβολή (επενδύτη, γάντια γυαλιά προστασίας, κατάλληλο κάλυμμα κεφαλής ή κράνος κεφαλής και κα-
τάλληλα υποδήματα), αλλά και τη συνεχή χρήση όλων των παραπάνω εφοδίων καθ’ όλη την διάρκεια της
εργασίας, απαγορευμένης ρητώς της εργασίας εργατοτεχνικού προσωπικού που δεν φέρει ή δεν χρησιμο-
ποιεί όλα τα παραπάνω προστατευτικά μέσα.
1.2 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το κονδύλιο για ΦΠΑ (24%).
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

A.T.: 1 
Κοπή ή και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι  4 m 

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-
04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων
και των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρ-
ριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : Έξι

A.T.: 2 
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m 

Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργα-
τοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απο-
μάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επι-
τρέπεται. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T.: 3
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και ερ-
γαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρρι-
ψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 2 Με-
γάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά):87,50

(Ολογράφως) :ογδόντα επτά και πενήντα λεπτά

A.T.: 4
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και ερ-
γαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρρι-
ψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00

(Ολογράφως): εκατόν σαράντα

A.T.: 5
Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιας βλάστησης σε ερείσματα οδών, νησίδων, κόμβων με  Χορτο-
κοπτικό μηχάνημα, με καταστροφέα βλάστησης, ελάχιστου πλάτους 1,5 μ 

Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιας βλάστησης σε ερείσματα οδών, νησίδων, κόμβων με  Χορτο-
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κοπτικό μηχάνημα, με καταστροφέα βλάστησης, ελάχιστου πλάτους 1,5 μ.  Η παρεχόμενη υπηρεσία
περιλαμβάνει την κοπή βλάστησης ανεξαρτήτως είδους και διατομής φυτών με τη χρήση ειδικού αυτοκι-
νούμενου μηχανήματος που να διαθέτει τηλεσκοπική  κοπτική κεφαλή (καταστροφέα) με ικανότητα κο-
πής χόρτων και κλαδιών σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ. από το τέλος της ασφαλτικής στρώσης και με
δυνατότητα  ±  45ο οριζόντιας  κλίσης,  ώστε  να  προσαρμόζεται  για  κοπή  επί  οποιουδήποτε  τύπου
εδάφους και κλίσης με χρήση από έμπειρο προσωπικό.   Επίσης περιλαμβάνεται η κοπή παρόδιας
βλάστησης και ξυλωδών φυτών γύρω από στύλους πινακίδων σήμανσης και φωτισμού, σε κεκλιμένα
πρανή και σε σημεία όπου υπάρχουν βάτοι (βατσινιές) ή ξυλώδη βλάστηση με χειροκίνητα μέσα όπως
με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού και αλυσοπρίονου πτυσσόμενου ή μη, για την ολοκληρωμένη
υπηρεσία καθαρισμού-αποκατάστασης από άναρχη βλάστηση και συλλογή απορριμάτων μετά τον κα-
θαρισμό της βλάστησης,  σε όλο το μήκος των οδικών αξόνων.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εργασία σκουπίσματος με κατάλληλα σάρωθρα, δια χειρών,
των σημείων όπου εφαρμόζονται οι εργασίες κοπής από τα μικρότερα φυτικά τεμάχια που προκύπτουν
από τις εργασίες αυτές, η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής είτε αυθημερόν,  είτε σε προσωρινή
θέση  (που να μην είναι επικίνδυνη),  σε όλες τις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για
τη συλλογή, την κάθε είδους μεταφορά με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο μέχρι το χώρο προσωρινής
απόθεσης, σε όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται, καθώς και μικρομεταφορές κάθε είδους, τη φόρ-
τωσή τους με οποιοδήποτε μέσο επί αυτοκινήτου, τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς
απόρριψη και την εκφόρτωση όλων των προϊόντων κοπής, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν ανα-
φέρεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά μ.μ. πλήρως καθαρού πλάτους κοπής 1,0μ (ανεξαρτήτως των φορών που θα απαιτηθεί να
περάσει το μηχάνημα)
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,09

(Ολογράφως): εννέα λεπτά  

A.T.: 6
Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιας βλάστησης σε ερείσματα οδών, νησίδων, κόμβων, σε σημεία 
όπου υφίστανται εμπόδια (στηθαία, κάγκελα, κλπ) με  Χορτοκοπτικό μηχάνημα, με αναρτημένο 
καταστροφέα βλάστησης, ελάχιστου πλάτους 1,0 μ

Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιας βλάστησης σε ερείσματα οδών, νησίδων, κόμβων, σε σημεία
όπου υφίστανται εμπόδια (στηθαία, κάγκελα, κλπ) με Χορτοκοπτικό μηχάνημα, με αναρτημένο κατα-
στροφέα βλάστησης, ελάχιστου πλάτους 1,0 μ.  Η υπηρεσία περιλαμβάνει την κοπή βλάστησης ανεξαρ-
τήτως είδους φυτού και ανεξαρτήτως διατομής κλάδων με τη χρήση ειδικού αυτοκινούμενου μηχανήμα-
τος που να διαθέτει βάση προσαρμογής βραχίονα (τηλεσκοπικό βραχίονα τουλάχιστον 4μ, με κοπτική
κεφαλή με δυνατότητα κοπής χόρτων και κλαδιών οριζόντια, κάθετα και πλάγια) ώστε να προσαρμόζε -
ται  για κοπή επί οποιουδήποτε τύπου εδάφους και κλίσης, σε πλάτος τουλάχιστον 1,0μ  πίσω από τα
στηθαία ασφαλείας ή οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο και από έμπειρο προσωπικό.  Επίσης περιλαμβάνεται
η κοπή παρόδιας βλάστησης και ξυλωδών φυτών γύρω από στηθαία, κάγκελα ή οποιασδήποτε μορφής
εμπόδια,  σε κεκλιμένα πρανή και σε σημεία όπου υπάρχουν βάτοι  (βατσινιές) ή ξυλώδη βλάστηση
(Spartium junceum, Σπάρτιον το βουρλοειδές, κλπ). με χειροκίνητα μέσα, όπως με χρήση βενζινοκίνη-
του χορτοκοπτικού και αλυσοπρίονου πτυσσόμενου ή μη,  για την ολοκληρωμένη υπηρεσία καθαρι-
σμού-αποκατάστασης  από άναρχη βλάστηση  και  συλλογή  απορριμμάτων  μετά  τον  καθαρισμό  της
βλάστησης, σε όλο το μήκος των οδικών αξόνων
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εργασία σκουπίσματος με κατάλληλα σάρωθρα, δια χειρών,
των σημείων όπου εφαρμόζονται οι εργασίες κοπής από τα μικρότερα φυτικά τεμάχια που προκύπτουν
από τις εργασίες αυτές, η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής γίνεται αυθημερόν, - σε όλες τις ανω-
τέρω εργασίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τη συλλογή, την κάθε είδους μεταφορά - οριζόντια ή
κατακόρυφη - με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο μέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε όποια απόστα-
ση και αν αυτός βρίσκεται, καθώς και μικρομεταφορές κάθε είδους, τη φόρτωσή τους με οποιοδήποτε
μέσο επί αυτοκινήτου, τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτω-
ση όλων των προϊόντων κοπής, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά μ.μ. πλήρως καθαρού πλάτους κοπής +1,0 μ (ανεξαρτήτως των φορών που θα απαιτηθεί να
περάσει το μηχάνημα)
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,13

(Ολογράφως): δεκατρία λεπτά 
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A.T.: 7
Υπηρεσία καθαρισμού ασφαλτοτάπητα με μηχανοκίνητο όχημα με εξάρτημα σάρωσης (σάρω-
θρο) το οποίο θα φέρει μεταλλικές βούρτσες αποχωμάτωσης

Μίσθωση χορτοκοπτικού μηχανήματος, με κάθετο παλίνδρομο κόπτη βλάστησης (μπορντούρα), ελάχι-
στου μήκους 1,5 μ. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει την κοπή βλάστησης ανεξαρτήτως είδους φυτού και ανε-
ξαρτήτως διατομής κλάδων με τη χρήση ειδικού αυτοκινούμενου μηχανήματος που να διαθέτει βάση
προσαρμογής βραχίονα (τηλεσκοπικό βραχίονα τουλάχιστον 6 μ, κοπτική κεφαλή με δυνατότητα κοπής
χόρτων και κλαδιών οριζόντια, κάθετα και πλάγια) ώστε να προσαρμόζεται τόσο για κοπή επί οποιου-
δήποτε  τύπου  εδάφους  και  κλίσης,  όσο  και  για  κάθετη  κοπή  τουλάχιστον  +6,0  μ  ύψους  από  το
οδόστρωμα και από έμπειρο προσωπικό, ενώ αν χρειαστεί θα υποβοηθηθεί η εργασία και με χειροκίνη-
τα μέσα όπως με χρήση βενζινοκίνητου αλυσοπρίονου πτυσσόμενου ή μη, με χρήση κατάλληλου μηχα-
νήματος ανύψωσης προσωπικού (εξέδρα εργασίας ή καλαθοφόρου). Επίσης περιλαμβάνεται η κάθετη
κοπή χόρτων και ξυλωδών φυτών πίσω από στηθαία ασφαλείας, σε κεκλιμένα πρανή και σε σημεία
όπου υπάρχουν βάτοι (βατσινιές) ή ξυλώδη βλάστηση κυρίως (Spartium junceum, Σπάρτιον) και σε
ύψος μέχρι -1,0 μ. από το οδόστρωμα. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εργασία σκουπίσματος με κατάλληλα σάρωθρα, δια χειρών,
των σημείων όπου εφαρμόζονται οι εργασίες κοπής από τα μικρότερα φυτικά τεμάχια που προκύπτουν
από τις εργασίες αυτές, η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής γίνεται αυθημερόν, - σε όλες τις ανω-
τέρω εργασίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τη συλλογή, την κάθε είδους μεταφορά - οριζόντια ή
κατακόρυφη - με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο μέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε όποια απόστα-
ση και αν αυτός βρίσκεται, καθώς και μικρομεταφορές κάθε είδους, τη φόρτωσή τους με οποιοδήποτε
μέσο επί αυτοκινήτου, τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτω-
ση όλων των προϊόντων κοπής, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά μ.μ. πλήρως καθαρού ύψους κοπής +1,5 μ (ανεξαρτήτως των φορών που θα απαιτηθεί να
περάσει το μηχάνημα)
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,18

(Ολογράφως): δεκαοκτώ λεπτά  

A.T.: 8
Υπηρεσία καθαρισμού ασφαλτοτάπητα με μηχανοκίνητο όχημα με εξάρτημα σάρωσης (σάρω-
θρο) το οποίο θα φέρει μεταλλικές βούρτσες αποχωμάτωσης

Μίσθωση μηχανήματος με εξάρτημα σάρωσης (σάρωθρο) όπου θα έχει μεταλλικές βούρτσες αποχω-
μάτωσης. Η υπηρεσία περιλαμβάνει τον καθαρισμό των φερτών υλικών -προσχώσεων που μειώνουν
το εύρος του ασφαλτικού,  στα άκρα του ασφαλτοτάπητα και  πέριξ  των ορθοστατών των στηθαίων
ασφαλείας, με την ταυτόχρονη απομάκρυνση αυτών παραπλεύρως της οδού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εργασία σκουπίσματος με κατάλληλα μηχανικά ή μηχανοκί-
νητα εργαλεία  χειρός, αν απαιτηθεί των σημείων όπου εφαρμόζονται οι εργασίες. 

Τιμή ανά μ.μ. πλήρως καθαρού οδοστρώματος (ανεξαρτήτως των φορών που θα απαιτηθεί να περάσει
το μηχάνημα).  
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,16

(Ολογράφως): δεκαέξι λεπτά 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια  των στοιχείων που  υποβάλλονται  με  αυτή  τη  δήλωση μπορεί  να  ελεγχθεί  με  βάση  το  αρχείο  άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): Την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  Παρόχου  της  σύμβασης  παροχής
υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες κοπής - κλάδευσης δέντρων και παρόδιας βλάστησης
στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας»

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποψήφιος στο διαγωνισμό  και νόμιμος εκπρόσωπος

της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την επωνυμία  . …………………………………………………..

…....................................................................................................................…………………………………….

 έχοντας πλήρη γνώση των συμβατικών τευχών καθώς και των συνεπειών της δήλωσής μου, (όπως οι

συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές διατάξεις περί υπευθύνων δηλώσεων), δηλώνω  τα ακόλουθα:

1. Το  μηχάνημα ή τα  μηχανήματα και τα παρελκόμενά τους, μπορούν να επιτελέσουν στο ακέραιο την

απαιτούμενη υπηρεσία,  (σύμφωνα με τις  αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας),   όπως περιγράφονται  στα

τεύχη δημοπράτησης.

2.  Στις  άδειες  των χορτοκοπτικών θα αναγράφονται  στο «Είδος ΜΕ» μία  από τις  παρακάτω ενδείξεις

«χορτοκοπτικό» ή «πολυμηχάνημα» ή συνδυασμό τους και θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά.  

3. Τα μηχανήματα έργου θα είναι  όλα ασφαλισμένα με  ασφαλιστήριο συμβόλαιο   τόσο για την κίνησή

τους (καθ’ όλη την περίοδο που ισχύει η σύμβαση).  

4. Τα  τέλη  χρήσης  των  προσφερόμενων  μηχανημάτων  θα είναι  εξοφλημένα  όπως προβλέπεται  στη

νομοθεσία.  

5. Οι χειριστές του κάθε μηχανήματος θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα από το νόμο τυπικά προσόντα

ήτοι :

Είδος μηχανήματος - οχήματος Ειδικότητα χειριστή – κατηγορία οχήματος

Χορτοκοπτικού με βραχίονα
4.8 Ομάδα Α΄(για προσφερόμενα χορτοκοπτικά άνω των 163 
PS) ή Α΄ ή  Β΄(για προσφερόμενα χορτοκοπτικά κάτω των 163 
PS)

Σαρώθρου 4.1 Ομάδα Α΄(για προσφερόμενα σάρωθρα άνω των 163 PS) 
ή Α΄ ή  Β΄( για προσφερόμενα σάρωθρα κάτω των 163 PS)
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6. Σε περίπτωση ελέγχου ή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος θα φέρω την αποκλειστική ευθύνη τόσο

για την κατάσταση του μηχανήματος, όσο και για την τήρηση των τυπικών προσόντων του χειριστή.

7. Επίσης θα είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τοποθέτηση κατά τον χρόνο εργασίας όλης της απα -

ραίτητης σήμανσης για την ασφάλεια των μηχανημάτων- συνεργείου εργασίας αλλά και  των χρηστών

της οδού (σύμφωνα με την ΥΑ αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 (ΦΕΚ 946 τ. Β’/2003) όπως και για την απομάκρυνσής

της μετά το πέρας των εργασιών.. 

8. Τέλος δηλώνω ότι σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστεί από την φύση της εργασίας ή από άλλη έκτα-

κτη περίπτωση να αντικαταστήσω κάποιο εξάρτημα ή όλο το μηχάνημα, θα το κάνω άμεσα ώστε να συ -

νεχίσω την απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση ανάγκης αλλαγής μηχανή -

ματος δεσμεύομαι για την έγκαιρη ενημέρωση της υπηρεσίας.

 

………………………….
(Τόπος – Ημερομηνία)

Ο Δηλών/ουσα

……………………….
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:  «Εργασίες  κοπής  -  κλάδευσης  δέντρων  και
παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 360.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

Της εταιρίας (ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση)    ……………………………………………………...........……

…………………………………………………………………………………………………………............………..

με έδρα τ………………………….........….οδός…………………….……………………αριθμ :……............……

Τ.Κ……………………τηλ.…………….......…………Fax………………………….Ε-mail…….....................…………

ΠΡΟΣ την 
Επιτροπή Διαγωνισμού της ΠΕ Πιερίας  για την ανάδειξη  αναδόχου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του
θέματος

ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ

Την Διακήρυξη  για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών που αναφέρεται ανωτέρω και τα συμβατικά τεύχη.
Τις γενικές και (μετά από επιτόπια εξέταση) τοπικές συνθήκες, τις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία
για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικά όλους τους όρους συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό
σύμφωνα με την διακήρυξη.

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ

Ανεπιφύλακτα  τους  παραπάνω  όρους,  υποβάλουμε  την  προσφορά  για  την  ως  άνω  σύμβαση  και  δηλώνουμε  ότι

αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της σύμβασης προσφέροντας  τιμή ανά μονάδα μέτρησης, ως εξής:
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Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ /

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΡΙΚΗ

1
Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους  μέχρι 4 
m

τεμ 3.000,00   

2
Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από
4 μέχρι 8 m

τεμ 2.555,00
  

3
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 
ύψους 8-12  m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

τεμ 247,00
  

4
Ανανέωση κόμης ή κοπή σε μεγάλα δένδρα 
με ύψος 12m εως 16m σε νησίδες, ερείσματα 
κλπ.

τεμ 30,00
  

5

 Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιας βλάστησης 
σε ερείσματα οδών, νησίδων, κόμβων με  
Χορτοκοπτικό μηχάνημα, με καταστροφέα 
βλάστησης, ελάχιστου πλάτους 1,5 μ

μ 1.200.000,00

  

6

 Υπηρεσία καθαρισμού παρόδιας βλάστησης 
σε ερείσματα οδών, νησίδων, κόμβων, σε ση-
μεία όπου υφίστανται εμπόδια (στηθαία, 
κάγκελα, κλπ) με  Χορτοκοπτικό μηχάνημα, με
αναρτημένο καταστροφέα βλάστησης, ελάχι-
στου πλάτους 1,0 μ

μ 160.000,00

  

7

 Υπηρεσία κοπής – κλαδέματος θάμνων, 
δέντρων και γενικότερα παρόδιας βλάστησης 
σε ερείσματα οδών, νησίδων, κόμβων  με  
Χορτοκοπτικό μηχάνημα, με κάθετο παλίν-
δρομο κόπτη βλάστησης (μπορντούρα), 
ελάχιστου μήκους 1,5 μ

μ 130.000,00

  

8

 Υπηρεσία καθαρισμού ασφαλτοτάπητα με 
μηχανοκίνητο όχημα με εξάρτημα σάρωσης 
(σάρωθρο) το οποίο θα φέρει μεταλλικές 
βούρτσες αποχωμάτωσης

μ 190.215,00

  

 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
 

 

 ΦΠΑ 24%
 
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

………...........................................................................................

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)…………………...................…………………………………………... 

(Τόπος- Ημερομηνία)

Σφραγίδα – Υπογραφή

Νομίμου Εκπροσώπου
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