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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ  
ΔΡΔΤΝΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 
ΠΔΡΗΦ/ΚΖ Γ/ΝΖ Π.Δ. & Γ.Δ. 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ     Θεζζαλονίκη,01/06/2018 

        Απ. Ππυη.: Φ.29/12817 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Παροχήσ υπηρεςιών µε τίτλο: «Τπηρεςίεσ καθαριότητασ, απολφμανςησ, αποκομιδήσ  

απορριμμάτων , ςυντήρηςησ και καθαριότητασ των χώρων πραςίνου, καθαριότητα των 

μονίμων εγκαταςτάςεων - των κοινόχρηςτων χώρων και του  λοιποφ εξοπλιςμοφ, των 

Μαθητικών Καταςκηνώςεων του Τπ.Π.Ε.Θ. ςτη Μεταμόρφωςη Χαλκιδικήσ», 

 

CPV ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΔΩ ΣΟΤ ΠΟΟΤ Δ 

ΔΤΡΩ ΑΝΑ ΔΗΓΗΚΖ 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔ Φ.Π.Α 

CPV: 90511000-2 

 

 

Τπεξεζίεο ζπιινγήο θαη  απνθνκηδήο  κε  

αλαιψζηκσλ απνξξηκκάησλ 
7.500,00 

CPV: 90900000-6 

CPV: 90921000-9 

 

 

Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο -Τπεξεζίεο 

απνιχκαλζεο θαη εμνιφζξεπζεο  
3.500,00 

CPV:90642000-9 

CPV:90470000-2 

 

Καζαξηζκφο θξεαηίσλ- ππνλφκσλ-απνρεηεχζεσλ 3.500,00 

 CPV:77312000-0) 

CPV:773410002 

 

 

 

Τπεξεζίεο εθθαζάξηζεο απφ αγξηφρνξηα (77312000-

0) θιάδεκα δέληξσλ θαη ζάκλσλ(773410002). 

Γεκηνπξγία αληηππξηθήο δψλεο 

7.500,00 

CPV:90910000-9 

 

 

Φχηεπζε θαη ζπληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ 3.500,00 

CPV:98310000-9 

 

 

Τπεξεζίεο πιπζίκαηνο θαη ζηεγλνχ θαζαξηζκνχ 

θιηλνζθεπαζκάησλ 
3.000,00 

CPV:90910000-9 

Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ  θαη 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

 

9.500,00 

 

https://www.contracts.gr/cpv/39699ab9-26fa-4cb3-9a36-9c0de8decdcf
https://www.contracts.gr/cpv/39699ab9-26fa-4cb3-9a36-9c0de8decdcf
https://www.contracts.gr/cpv/39699ab9-26fa-4cb3-9a36-9c0de8decdcf
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ  ΑΡΥΖ : ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Α/ΘΜΗΑ & Β/ΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 38.000,00€ (ME Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ : Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 
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 ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

 1.1 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ  

 

Δπσλπκία Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Α/ζκηαο& Β/κηαο 

Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο/ 

Τπννκάδα Γ/λζε Α/ζκηαοΔθπ/ζεο 

Υαιθηδηθήο 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Λεσθ. Γεσξγηθήο ρνιήο 65 

Πφιε Θεζζαινλίθε 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 57001, Θεζζαινλίθε 

Σειέθσλα 2310474857/  

23710 23055 

Φαμ 2310474328/  

23710 24235 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  http://kmaked.pde.sch.gr 

http://dipe.chal.sch.gr 

Κσδηθφο NUTS   

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Παλαγησηίδνπ Οπξαλία/ 

Μπηδέηαο Απφζηνινο, Κξεηηθνχ Ηθηγέλεηα 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) http://kmaked.pde.sch.grhttp://dipe.chal.s

ch.gr 

 

Δίδορ Αναθέηοςζαρ Απσήρ  

  Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη εΠεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Α/ζκηαο& Β/κηαο Δθπαίδεπζεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη σο ππννκάδα ε Γ/λζε Α/ζκηαοΔθπ/ζεο Υαιθηδηθήο. 

Κύπια δπαζηηπιόηηηα Α.Α. 

 Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή γεληθψλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ ζε Πεξηθεξεηαθφ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

 

ηοισεία Δπικοινυνίαρ  

α)Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): 

http://kmaked.pde.sch.gr/
http://dipe.chal.sch.gr/
http://kmaked.pde.sch.gr/
http://kmaked.pde.sch.gr/
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http://kmaked.pde.sch.gr&http://dipe.chal.sch.grθαη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  http://www.promitheus.gov.gr 

β)Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε ζηνλ 

πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ηεο αξρήο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 1.2 ηοισεία Γιαδικαζίαρ-Υπημαηοδόηηζη 

Δίδορ διαδικαζίαρ  

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ 

άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
Υπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ 

 Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Α/ζκηαο& Β/κηαο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε 

βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.Δ:5297 /Φνξέαο 9023 Δηδηθφο Φνξέαο185 θαη ηε ζρεηηθή ππ. 

αξηζ.:12444/29-05-2018/ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Α/ζκηαο&Βζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο χςνπο  ηξηάληα νθηψ ρηιηάδσλ  

επξψ (38.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  θαη ηνπ ΦΠΑ. 

 1.3 ςνοπηική Πεπιγπαθή θςζικού και οικονομικού ανηικειμένος ηηρ 

ζύμβαζηρ  

 Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε αλάζεζε ςπηπεζιών για ηην καθαπιόηηηα, 

απολύμανζη , αποκομιδή  αποππιμμάηυν , ζςνηήπηζη και καθαπιόηηηα ηυν σώπυν 

ππαζίνος, καθαπιόηηηα ηυν μονίμυν εγκαηαζηάζευν - ηυν κοινόσπηζηυν σώπυν 

και ηος  λοιπού εξοπλιζμού, ηυν Μαθηηικών Καηαζκηνώζευν ηος Τπ.Π.Δ.Θ. ζηη 

Μεηαμόπθυζη Υαλκιδικήρ». 

  

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε νκάδεο σο αθνινχζσο: 

 

CPV ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΩ ΣΟΤ ΠΟΟΤ Δ ΔΤΡΩ 

ΑΝΑ ΔΗΓΗΚΖ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔ 

Φ.Π.Α 24%  

CPV: 90511000-2 

 

 

Τπεξεζίεο ζπιινγήο θαη  

απνθνκηδήο  κε  αλαιψζηκσλ 

απνξξηκκάησλ 

7.500,00 

CPV: 90900000-6 

CPV: 90921000-9 

 

 

Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο -Τπεξεζίεο 

απνιχκαλζεο θαη εμνιφζξεπζεο  

3.500,00 

CPV:90642000-9 

CPV:90470000-2 

 

Καζαξηζκφο θξεαηίσλ- 

ππνλφκσλ-απνρεηεχζεσλ 

3.500,00 

CPV:77312000-0) 

CPV:773410002 

 

Τπεξεζίεο εθθαζάξηζεο απφ 

αγξηφρνξηα (77312000-0) 

θιάδεκα δέληξσλ θαη 

7.500,00 

http://kmaked.pde.sch.gr/
http://dipe.chal.sch.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.contracts.gr/cpv/39699ab9-26fa-4cb3-9a36-9c0de8decdcf
https://www.contracts.gr/cpv/39699ab9-26fa-4cb3-9a36-9c0de8decdcf
https://www.contracts.gr/cpv/39699ab9-26fa-4cb3-9a36-9c0de8decdcf
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
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ζάκλσλ(773410002). 

Γεκηνπξγία αληηππξηθήο δψλεο 

CPV:90910000-9 

 

 

Φχηεπζε θαη ζπληήξεζε ρψξσλ 

πξαζίλνπ 

3.500,00 

CPV:98310000-9 

 

 

Τπεξεζίεο πιπζίκαηνο θαη 

ζηεγλνχ θαζαξηζκνχ 

θιηλνζθεπαζκάησλ 

3.000,00 

CPV:90910000-9 Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ κνλίκσλ 

εγθαηαζηάζεσλ  θαη 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

 

9.500,00 

 
 Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο νκάδεο ή γηα ην ζχλνιφ ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ε ππνβνιή πξνζθνξάο 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο θάζε νκάδαο. 

 Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνχ ησλ 38.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % (θαζαξή αμία:30.645,17 €+ ΦΠΑ:7.354,83€). 

 Οη ππεξεζίεο αλά είδνο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππ‟ αξηζκ. 8/2018 κειέηε είλαη 

ελδεηθηηθέο. Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Α/ζκηαο& Β/κηαο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαοδελ ππνρξενχηαη ζηελ εμάληιεζε είηε ησλ πνζνηήησλ είηε ηεο πίζησζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Α/ζκηαο& Β/κηαο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαοδηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξνθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηηο 

αλαγθαίεο ππεξεζίεο απφ ηα είδε ηεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο θάζε θνξά δηακνξθνχκελεο 

αλάγθεο ρσξίο φκσο λα ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 4 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Α/ζκηαο& Β/κηαο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα,εθ΄ φζνλ πξνθχςνπλ αλάγθεο , λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, ρσξίο ππέξβαζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, γηα αθφκε δχν (2) κήλεο θαη φρη πέξαλ ηεο 31/12/2018, 

δεζκεχνληαο ηνλ ίδην ΚΑΔ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο. 

 1.4 Θεζμικό πλαίζιο  

 Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο 

θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
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 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 

Δλζσκάησζε  ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) 

«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη 

Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθ δνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 

ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, 

εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε 

θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 1.ην ππ‟ αξηζκ. Φ.29/12283/24-05-2018 Πξσηνγελέο αίηεκα  (18REQ003152158 

24-05-2018) 
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2.  Σελ  κε αξ. πξ. Φ.12444/29/05/2018/ ΑΓΑ:67Ν24653Π-ΣΓ4 & ΑΓΑΜ 

18REQ003173811/30-05-2018 αλάιεςε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη ε βεβαίσζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο  αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν 

Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 5 

 

 3.ηελ ππ‟ αξηζκ. 8/2018 /ΑΠΟΦΑΖ ηεο  Δπηηξνπήο Μαζεηηθψλ Καηαζθελψζεσλ 

& Φηινμελίαο (Δ.Μ.Κ.Φ.) Υαιθηδηθήο γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ  

  

 1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Υαιθηδηθήο, νδφο 22αο Απξηιίνπ 6Β, ηελ Σεηάξηε 13/06/2018, ψξα 11:00., ελψπηνλ ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή 13/06/2018, ψξα 11:00 π.κ. 

 Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

 Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα 

εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ  Γηεχζπληή Α/ζκηαο& Β/κηαο 

Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

 Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν ζηνλ 

ηζηφηνπνhttp://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ), ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 

ηεοΠεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Α/ζκηαο& Β/κηαο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσληεο Γηεχζπλζεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαιθηδηθήο. 

 Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL):  http://kmaked.pde.sch.gr&http://dipe.chal.sch.gr 

 

 1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://kmaked.pde.sch.gr/
http://dipe.chal.sch.gr/
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Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
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 2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

● ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε αξ.πξση.: Φ.29/12817/01-06-2018 κε ηα παξαθάησ 

παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

● - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: Ζ ππ‟αξηζκ. 8/2018 ΑΠΟΦΑΖ  ηεο  Δπηηξνπήο Μαζεηηθψλ 

Καηαζθελψζεσλ & Φηινμελίαο (Δ.Μ.Κ.Φ.) Υαιθηδηθήο γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ησλ ππεξεζηψλ 

● - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] 

● - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

2.1.2 Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο ηε δηαθήξπμε κε ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηά ηεο) κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ 

http://kmaked.pde.sch.gr&http://dipe.chal.sch.gr. 

 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεληαη επίζεο ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαιθηδηθήοθαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο. 

2.1.3 Παποσή Γιεςκπινίζευν 

 Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη,  ην αξγφηεξν πέληε (5) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ δελ δίλεηαη. 

2.1.4 Γλώζζα 

 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984 (Α΄188). 

 Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη 

λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε 

κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε 

http://kmaked.pde.sch.gr/
http://dipe.chal.sch.gr/
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απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα 

ππεξεζία. 

 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο 

θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην 

Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ 

ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή 

πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ 

Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερόκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη 

απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγςήζειρ 

 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δελ 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

 

2.2 Γικαίυμα ςμμεηοσήρ - Κπιηήπια Ποιοηικήρ Δπιλογήρ 

2.2.1 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά 

ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο, αιιά απαηηείηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα είλαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε 

ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν. 
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2.2.2 Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δελ 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

2.2.3 Λόγοι αποκλειζμού 

 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ 

πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ 

πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο :  

 α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

 β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 

54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα,  

 γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, 

ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

 δ)ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 

δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

 ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 

309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

 ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-
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πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

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

απηφ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

 (α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ λ. 4412/2016,  

 (β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζεή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εκκαθάπιζηρ ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζεαπφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή 

έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 

απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο,  
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 (γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

 δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα,  

 (ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα,  

 (ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

 (δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη 

ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 

ηεο παξνχζαο,  

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

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

 (ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 

ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη 

θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

2.2.3.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο  

2.2.3.5. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηνθάζαξζε). Δάλ ηα 

ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη 
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απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ 

επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 

παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 

ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη 

απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.4 Καηαλληλόληηα άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 

ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε. 

2.2.5 Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια  

 Δελ απαηηείηαη. 

2.2.6 Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα 

 Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

α) λα δειψζνπλ ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ ηεο επηρείξεζεο (θνξηεγφ, κεραλέο ρνξηνθνπηηθέο, 

κεραλέο εξγαιεία ρεηξφο, εθζθαθέα – θνξησηή, θπζεηήξεο) θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 

β) λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή 

αξκφδηεο  ππεξεζίεο, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηήξεζε νξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ή πξνηχπσλ 

ησλ πξντφλησλ, φηαλ απαηηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

2.2.7 Ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ 

 Δελ απαηηείηαη. 

2.2.8 ηήπιξη ζηην ικανόηηηα ηπίηυν  

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, 

απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε 

ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

 Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο νη νηθνλνκηθνί θνξείο, 

κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα 

εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ηθαλφηεηεο. 
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 Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά 

ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

2.2.9 Κανόνερ απόδειξηρ ποιοηικήρ επιλογήρ 

2.2.9.1 Πποκαηαπκηική απόδειξη καηά ηην ςποβολή πποζθοπών  

 Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ 

βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, 

πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην 

πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ 

παξνχζα Παξάξηεκα Β‟, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

 Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο 

Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr) θαη 

http://kmaked.pde.sch.gr&http://dipe.chal.sch.gr. 

2.2.9.2 Αποδεικηικά μέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 

4412/2016. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη 

θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά 

πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8). 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα 

ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3. 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 

http://www.eaadhsy.gr/
http://kmaked.pde.sch.gr/
http://dipe.chal.sch.gr/
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εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη 

δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο 

(ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά 

θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 

νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

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

κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 

πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ 

θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο θαηππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά 

Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη 

εηζθνξέο.  

 Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε 

β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 

 Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - 
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κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ 

νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ, κε ην 

νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά 

ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 

κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ 

δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

 Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν 

Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.6. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε 

Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα 

πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 

θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 

ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 

πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  
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 ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε 

εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε 

θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

 Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά 

ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο 

θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.6. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Β.7. Σηελ πεξίπηωζε πνπ νηθνλνκηθόο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλόηεηεο άιιωλ 

θνξέωλ, ζύκθωλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απόδεημε όηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίωο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ηωλ θνξέωλ 

απηώλ γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

 2.3 Κπιηήπια Ανάθεζηρ   

2.3.1 Κπιηήπιο ανάθεζηρ 

 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

 2.4 Καηάπηιζη - Πεπιεσόμενο Πποζθοπών 

2.4.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών 

 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην  Παξάξηεκα 

Α‟ ηεο Γηαθήξπμεο, γηα  φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο  αλά νκάδα ή θαη μερσξηζηά 

γηα θάζε νκάδα..  

 Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε 

απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη 

λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών  

2.4.2.1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 1.5 

είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 

πξνο ηελ Γ/λζεο Π.Δ. Υαιθηδηθήοείηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο Γ/λζεο 
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Π.Δ. Υαιθηδηθήο(Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε22αο Απξηιίνπ 6Β, Σ.Κ. 63100 Πνιχγπξνο). ε 

πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη 

πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο Γ/λζεο 

Π.Δ. Υαιθηδηθήοπνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ 

θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη 

ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή 

άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

 

2.4.2.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), 

ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

Ππορ ηον Ππόεδπο ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού 

(Απ. Ππυη. Σηρ διακήπςξηρ .: Φ.29/12817) 

 

Γ/νζηΠ.Δ. Υαλκιδικήρ, 

22αρ Αππιλίος, 63100, Πολύγςπορ 

Πποζθοπά 

ηος ….. 

για ηην παποσή ςπηπεζίαρ: «……………….» 

με αναθέηοςζα απσή ηην Πεπιθεπειακή Γ/νζη Α/θμιαρ& Β/θμιαρΔκπ/ζηρ 

Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 

και ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ πποζθοπών 13/06/2018. 

 

2.4.2.3. Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο  ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά, ηα 

ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή  έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή 

νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail  ).  

 Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ» 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.3  

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σεσνική Πποζθοπά», ν νπνίνο 

πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.4.  

γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί 

ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ επί πνηλή απνθιεηζκνχ), κε ηελ έλδεημε «Οικονομική 

Πποζθοπά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 2.4.5 ηεο παξνχζαο . 

 Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ ηνπ άξζξνπ 2.4.2.2. 
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2.4.2.4.  Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 3.1.1 ηεο παξνχζαο. 

2.4.2.5.  Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ 

πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο 

απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.. 

2.4.2.6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

2.4.2.7. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε 

απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ»  

 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: 

α) To ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην 

νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο. 

 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ 

ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.4 Φάκελορ «Σεσνική Πποζθοπά» 

 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην Παξάξηεκα Α‟ ηεο 

Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο 

πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 

αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα. 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα 

αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ 

πξνηείλνπλ. 
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2.4.5 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» / Σπόπορ ζύνηαξηρ και 

ςποβολήρ οικονομικών πποζθοπών 

 Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα 

θξηηήξην αλάζεζεο (ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο) 

ζπκπιεξψλνληαο ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ‟. 

 Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη  ζε επξψ. 

 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο.. 

 Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

 Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:  

α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα,  

β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην θεθάιαην “Πξνυπνινγηζκφο” ηνπ Παξαξηήκαηνο Α‟ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2.4.6 Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών 

 Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

γηα δηάζηεκα έξι (6) μηνών απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ 

πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

 Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 

παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

 Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 

παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο. 
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2.4.7 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών 

 H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

 α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ 

νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν 

θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 2.4.4 (Πεξηερφκελν θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο), 

2.4.5. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.6. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη 

αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο 

παξνχζαο, 

 β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, 

δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

 γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο 

ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016, 

 δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

 ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή 

πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3.3 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη 

ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

 δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

 ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

 ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα 

έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 





23 

 3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

 3.1 Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών  

3.1.1 Παπαλαβή και εξέηαζη ηυν θακέλυν πποζθοπάρ  

α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο 

παξνχζαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ 

έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη 

επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ 

ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

 Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην 

πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο 

θαηά ην άξζξν 2.4.2 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ 

θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν 

κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη 

κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί 

ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί 

θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

β)  Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1.5. Ζ απνζθξάγηζε 

δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 

ηνπ Ν.4412/2016. 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή 

λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

α)  Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη 

θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε 

ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν 
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θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 

β)  ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο.  

γ)  Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο 

απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 

απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

 Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

δ)  Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο , ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 

ηνπ Ν.4412/2016. 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, αλά νκάδα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

 ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 

θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ 

θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν 

κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. 

Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 3.2 Ππόζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ - Γικαιολογηηικά 

καηακύπυζηρ 

 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο ηπιών(03) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα 

δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά 

πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ 
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 Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

 Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 

(ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

 ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην 

Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη 

κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

 Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη 

πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε 

εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ 30%. Γηα θαηαθχξσζε 

κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο 

ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 3.3 Καηακύπυζη - ζύνατη ζύμβαζηρ  

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 

φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 

4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 
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ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη.  Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο 

ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επέξρνληαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.9.2. 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ εληφο πξνζεζκίαο πέληε(5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ 

ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

  3.4 Δνζηάζειρ  

 ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 

άζθεζήο ηεο είλαη ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε 

έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη, ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. H αλαζέηνπζα αξρή 

απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο 

ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηψλ(3) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο 

έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν θαη  επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη 

δεθηή.  

 3.5 Μαηαίυζη Γιαδικαζίαρ 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη 

αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 

106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη 

κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη 

ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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 4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 4.1 Δγγςήζειρ  (καλήρ εκηέλεζηρ) 

 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο 

παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ 

ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν 

νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

 4.2  ςμβαηικό Πλαίζιο - Δθαπμοζηέα Νομοθεζία  

 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη 

φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

 4.3 Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 

κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

 Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο 

ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο 

θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
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 4.4 Τπεπγολαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 

ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ 

ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ 

ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, 

εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα 

γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 

ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ 

ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, 

απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο 

είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά 

κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, 

ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 

ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή 

ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

 Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ 

απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 

ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

 4.5 Σποποποίηζη ζύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ  

 Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 4.6 Γικαίυμα μονομεπούρ λύζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, 

λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

 α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  
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 β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα 

έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

 γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 5.1 Σπόπορ πληπυμήρ  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ησλ ηκεκαηηθά παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ηνπο. 

 Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

5.1.2. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε 

ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο 

ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 

παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

 Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

 Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη 8% γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 





30 

 5.2 Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος - Κςπώζειρ  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα απαηηνπκελα ηεο 

ηερληθήο κειέηεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α  

 Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

 ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, 

κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 

4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσ  

  

5.3 Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηυν ζςμβάζευν   

 Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 

δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 

6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), 

κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε 

γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

 Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο 

δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

 6.1  Παπακολούθηζη ηηρ ζύμβαζηρ  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ζα δηελεξγεζεί απφ 

1. Σελ Δπηηξνπή Μαζεηηθψλ Καηαζθελψζεσλ Υαιθηδηθήο  

2. Σελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη  

3. Σνλ αξρεγφ ηεο θαηαζθήλσζεο  

νη  νπνίνη θαη ζα εηζεγνχληαη  ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ 

ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

 6.2  Γιάπκεια ύμβαζηρ 

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, θαη γηα ηέζζεξηο (4) 

κήλεο. 

6.2.2. Ζ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη  31/12/2018. 
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6.3 Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ 

 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ 

επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ‟ ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα 

Α‟ ηεο παξνχζαο. 

 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο, κπνξεί δε λα 

θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

 Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα 

δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ 

κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηαηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 

παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 

παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη 

παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

 Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ 

παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε 

παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

 Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε 

φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

 6.4  Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών – Ανηικαηάζηαζη 

 ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη 

παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε 

ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
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Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

 

 

 

Ο ΠεπιθεπειακόρΓιεςθςνηήρ 

Π.Δ. & Γ.Δ. Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 

 

Παναγιώηηρ Ε. Ανανιάδηρ 

 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 

    

 
A/A CPV ΕΙΔΟ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΕΩ ΣΟΤ 

ΠΟΟΤ Ε 

ΕΤΡΩ ΑΝΑ 

ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

ΜΕ Φ.Π.Α  

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΟ ΑΝΑ 

ΓΕΝΙΚΗ 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ  

ΜΕ Φ.Π.Α  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

1 CPV: 
90511000-2 

 

 

Υπθρεςίεσ 
ςυλλογισ και  
αποκομιδισ  μθ  
αναλώςιμων 
απορριμμάτων 

7.500,00 38.000,00 Κακαριότθτα όλων 
των μονίμων 
εγκαταςτάςεων , του 
περιβάλλοντοσ και 
αφλειου χώρου, 
(ςυνολικοφ εμβαδοφ 
23 ςτρεμμάτων 
περίπου )των 

 CPV: 
90900000-6 
CPV: 

Υπθρεςίεσ 
κακαριςμοφ και 

απολφμανςθσ -

3.500,00 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

  

             Συλλογι και  αποκομιδι μθ  αναλώςιμων απορριμμάτων ,κακαριςμόσ -απολφμανςθ και 
εξολόκρευςθ, κακαριςμόσ φρεατίων - υπονόμων -αποχετεφςεων, εκκακάριςθ  από 
αγριόχορτα , κλάδεμα δζντρων και κάμνων, δθμιουργία αντιπυρικισ ηώνθσ, φφτευςθ και 
ςυντιρθςθ χώρων πραςίνου, πλφςιμο  και ςτεγνόσ  κακαριςμόσ κλινοςκεπαςμάτων και 
κακαριςμοφ των μονίμων εγκαταςτάςεων  των κοινόχρθςτων χώρων και του  λοιποφ 
εξοπλιςμοφ των Μαθητικών Καταςκηνώςεων ςτη Μεταμόρφωςη Χαλκιδικήσ. 

χετ. CPV: 1.CPV: 90511000-2  2.CPV: 90900000-6  3.CPV: 90921000-9  4.CPV:90642000-9  5.CPV:90470000-
2 

6.CPV:77312000-0   7. CPV:77341000-2   8.CPV:90910000-9  9.CPV:98310000-9  
10.CPV:90910000-9 

 

 

https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
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90921000-9 

 

 

Υπθρεςίεσ 
απολφμανςθσ και 
εξολόκρευςθσ  

φρεατίων, του 
κινθτοφ και ακίνθτου 
εξοπλιςμοφ , των 
κλινοςκεπαςμάτων , 
απολφμανςθσ, 
κακαριότθτασ και 
περιποίθςθσ του 
κιπου ,  κακώσ και 
αποκομιδισ των 
απορριμμάτων και  
των υγρών και 
ςτερεών υλικών.  
Οι υπθρεςίεσ κα 
παρζχονται πριν τθν 
ζναρξθ και κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια τθσ 
λειτουργίασ τθσ 
καταςκινωςθσ. 

CPV:90642000-
9 
CPV:90470000-
2 

 

Κακαριςμόσ 
φρεατίων- 
υπονόμων-
αποχετεφςεων 

3.500,00 

 
CPV:77312000-
0) 
CPV:773410002 

 

 

 

Κλάδεμα δζντρων 
και κάμνων. 
Δθμιουργία 
αντιπυρικισ ηώνθσ 

7.500,00 

CPV:90910000-
9 

 

 

Φφτευςθ και 
ςυντιρθςθ χώρων 
πραςίνου 

3.500,00 

CPV:98310000-
9 
 
 

Υπθρεςίεσ 
πλυςίματοσ και 
ςτεγνοφ 
κακαριςμοφ 
κλινοςκεπαςμάτων 

3.000,00 

CPV:90910000-
9 

Υπθρεςίεσ 

κακαριςμοφ 

μονίμων 

εγκαταςτάςεων  

και κοινόχρθςτων 

χώρων 

 

9.500,00 

  υνολικό  ποςό 38.000,00 38.0000,00  

 

                                                     Αναλυτικά οι υπηρεςίεσ αφοροφν: 
 

1. ΟΙΚΙΚΟΙ :   5 (πζντε) κοινότητεσ 750 (επτακοςίων πενήντα ) τετραγωνικών μζτρων 
ςυνολικά.  

                    Οι υπθρεςίεσ κακαριςμοφ των οικίςκων αφοροφν τισ κάτωκι εργαςίεσ: 

 Πλιρθσ κακαριςμόσ εςωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, κουφωμάτων αλουμινίου, κυρών, 
ςιτών, τοίχων, δαπζδων, εξοπλιςμοφ, κρεβατιών, ςτρωμάτων , άλλων επιφανειών και 
αντικειμζνων.  

Η εργαςία κα πραγματοποιθκεί πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ καταςκινωςθσ  και  μετά 
από το πζρασ κάκε περιόδου πρίν τθν ζλευςθ των επόμενων καταςκθνωτών δθλαδι τρεισ 
φορζσ (3) 

 Απολφμανςθ – Μικροβιοκτονία των εςωτερικών χώρων, με ςκευάςματα εγκεκριμζνα από 
τον ΕΦΕΤ. 

https://www.contracts.gr/cpv/39699ab9-26fa-4cb3-9a36-9c0de8decdcf
https://www.contracts.gr/cpv/39699ab9-26fa-4cb3-9a36-9c0de8decdcf
https://www.contracts.gr/cpv/39699ab9-26fa-4cb3-9a36-9c0de8decdcf
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
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Η εργαςία κα πραγματοποιθκεί πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ καταςκινωςθσ  και  μετά 
από το πζρασ κάκε περιόδου πρίν τθν ζλευςθ των επόμενων καταςκθνωτών δθλαδι τρεισ 
φορζσ (3) 

 Κακαριςμόσ εξωτερικών χώρων των οικίςκων, επιςτρωμζνων επιφανειών, πλφςιμο 
τοίχων, μζςων θλιοπροςταςίασ, κυρών, αλουμίνιων κουφωμάτων, ςκεπών, διάςπαρτων 
απορριμμάτων, αποκομιδι αυτών και  ςυγκζντρωςισ τουσ ςε ενδεδειγμζνο ςθμείο  για 
τθν μεταφορά τουσ.  

Η εργαςία κα πραγματοποιθκεί πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ καταςκινωςθσ  και  μετά 
από το πζρασ κάκε περιόδου πρίν τθν ζλευςθ των επόμενων καταςκθνωτών δθλαδι τρεισ 
φορζσ (3) 

 
2. ΚΣΙΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ : 
               Οι υπθρεςίεσ κακαριςμοφ τθσ γραμματείασ αφοροφν τισ κάτωκι εργαςίεσ: 

 Πλιρθσ κακαριςμόσ εςωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, κουφωμάτων αλουμινίου, κυρών, 
τοίχων, δαπζδων, εξοπλιςμοφ, άλλων επιφανειών και αντικειμζνων (πζραν των εμφανών 
πλευρών) δθλαδι μονάδεσ Η/Υ, φωτοτυπικό μθχάνθμα, φαξ, τθλεφωνικών ςυςκευών, 
ςυςκευών κζρμανςθσ – κλιματιςμοφ, ντουλάπεσ, τουαλζτα (w.c.)  

 Απολφμανςθ – Μικροβιοκτονία των εςωτερικών χώρων, με ςκευάςματα εγκεκριμζνα από 
τον ΕΦΕΤ 

 Κακαριςμόσ εξωτερικών χώρων του κτιρίου, επιςτρωμζνων επιφανειών, πλφςιμο τοίχων, 
μζςων θλιοπροςταςίασ, κυρών, αλουμίνιων κουφωμάτων, εξωτερικών βρυςών, ςκεπών, 
διάςπαρτων απορριμμάτων, αποκομιδι αυτών και  ςυγκζντρωςισ τουσ ςε ενδεδειγμζνο 
ςθμείο  για τθν μεταφορά τουσ 

Η εργαςία κα πραγματοποιθκεί πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ καταςκινωςθσ  . 
3. ΚΣΙΡΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕΛΕΧΩΝ & ΕΡΓΑΣΩΝ 20 ΔΩΜΑΣΙΑ : 

Οι υπθρεςίεσ κακαριςμοφ των δωματίων αφοροφν τισ κάτωκι εργαςίεσ: 

 Πλιρθσ κακαριςμόσ εςωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, κουφωμάτων αλουμινίου, κυρών, 
ςιτών, τοίχων, δαπζδων, εξοπλιςμοφ, κρεβατιών, ςτρωμάτων , άλλων επιφανειών και 
αντικειμζνων.  

Η εργαςία κα πραγματοποιθκεί πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ καταςκινωςθσ  για τα είκοςι 
δωμάτια και  μετά από το πζρασ κάκε περιόδου πριν τθν ζλευςθ των επόμενων ςτελεχών 
δθλαδι τρεισ φορζσ (3)μόνο για τα δζκα από αυτά. 

 Απολφμανςθ – Μικροβιοκτονία των εςωτερικών χώρων, με ςκευάςματα εγκεκριμζνα από 
τον ΕΦΕΤ.  

Η εργαςία κα πραγματοποιθκεί πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ καταςκινωςθσ  και  μετά 
από το πζρασ κάκε περιόδου πριν τθν ζλευςθ των επόμενων ςτελεχών δθλαδι τρεισ φορζσ 
(3)μόνο για τα δζκα από αυτά.  
Κακαριςμόσ εξωτερικών χώρων των οικίςκων, επιςτρωμζνων επιφανειών, πλφςιμο τοίχων, 
μζςων θλιοπροςταςίασ, κυρών, αλουμίνιων κουφωμάτων, ςκεπών, διάςπαρτων 
απορριμμάτων, αποκομιδι αυτών και  ςυγκζντρωςισ τουσ ςε ενδεδειγμζνο ςθμείο  για τθν 
μεταφορά τουσ. .  

Η εργαςία θα πραγματοποιηθεί πριν την ζναρξη λειτουργίασ τησ καταςκήνωςησ  και  μετά από 
το πζρασ κάθε περιόδου πρίν την ζλευςη των επόμενων ςτελεχών δηλαδή τρεισ φορζσ (3)μόνο 
για τα δζκα από αυτά.  
 

4.ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ ΧΩΡΟΤ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΙΑΗ : 
         Οι υπθρεςίεσ κακαριςμοφ του χώρου μαηικισ  εςτίαςθσ αφοροφν τισ κάτωκι εργαςίεσ: 
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 Καθαριςμόσ εξωτερικών χώρων του κτιρίου, επιςτρωμζνων επιφανειών, 
κλιμακοςταςίων, πλφςιμο τοίχων, μζςων θλιοπροςταςίασ, κυρών, αλουμίνιων 
κουφωμάτων, ςκεπισ, διάςπαρτων απορριμμάτων, αποκομιδι αυτών και  ςυγκζντρωςισ 
τουσ ςε ενδεδειγμζνο ςθμείο  για τθν μεταφορά τουσ 

 
             Α. ΧΩΡΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 

 Ολοκλθρωμζνοσ βακφσ κακαριςμόσ εξοπλιςμοφ κουηίνασ 
 Φοφρνοι 
 Πλακάκια 
 Απορροφθτιρεσ 
 Φρεάτια 
 Ψυγεία  
 Εςτίεσ  

 Πλιρθσ κακαριςμόσ εςωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, κουφωμάτων αλουμινίου, κυρών, 
τοίχων, δαπζδων, ςυςκευών κλιματιςμοφ, εξοπλιςμοφ, ςκεπισ , άλλων επιφανειών και 
αντικειμζνων 

 Απολφμανςθ – Μικροβιοκτονία των εςωτερικών χώρων, με ςκευάςματα εγκεκριμζνα από 
τον ΕΦΕΤ 
Η εργαςία θα πραγματοποιηθεί πριν την ζναρξη λειτουργίασ τησ καταςκήνωςησ . 

 
           Β. ΧΩΡΟ ΕΣΙΑΣΟΡΙΟΤ  
 

 Πλιρθσ κακαριςμόσ εςωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, ςυςκευών κλιματιςμοφ, 
κουφωμάτων αλουμινίου, ςιτών, κυρών, τοίχων, δαπζδων, ςκεπισ, εξοπλιςμοφ, άλλων 
επιφανειών και αντικειμζνων 

 Απολφμανςθ – Μικροβιοκτονία των εςωτερικών χώρων, με ςκευάςματα εγκεκριμζνα από 
τον ΕΦΕΤ 
Η εργαςία θα πραγματοποιηθεί πριν την ζναρξη λειτουργίασ τησ καταςκήνωςησ   

 
            Γ. ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  
 

 Πλιρθσ κακαριςμόσ εςωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, ςυςκευών κλιματιςμοφ, 
κουφωμάτων αλουμινίου, ςιτών, κυρών, τοίχων, δαπζδων, ςκεπισ, εξοπλιςμοφ, άλλων 
επιφανειών και αντικειμζνων 

 Απολφμανςθ – Μικροβιοκτονία των εςωτερικών χώρων, με ςκευάςματα εγκεκριμζνα από 
τον ΕΦΕΤ 
Η εργαςία θα πραγματοποιηθεί πριν την ζναρξη λειτουργίασ τησ καταςκήνωςησ .  

           Δ. ΙΑΣΡΕΙΟ  
 

 Πλιρθσ κακαριςμόσ εςωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, κουφωμάτων αλουμινίου, κυρών, 
τοίχων, δαπζδων, ςκεπισ, εξοπλιςμοφ, άλλων επιφανειών και αντικειμζνων (πζραν των 
εμφανών πλευρών), ντουλάπεσ, κρεβάτια. 

 Απολφμανςθ – Μικροβιοκτονία των εςωτερικών χώρων, με ςκευάςματα εγκεκριμζνα από 
τον ΕΦΕΤ 
Η εργαςία θα πραγματοποιηθεί πριν την ζναρξη λειτουργίασ τησ καταςκήνωςησ  και  
μετά από το πζρασ κάθε περιόδου πρίν την ζλευςη των επόμενων ςτελεχών δηλαδή 
τρεισ φορζσ (3). 
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            Ε.  WC εςτιατορίου και προςωπικοφ: 

 Πλιρθσ κακαριςμόσ εςωτερικών χώρων, υαλοπινάκων, πλακιδίων, ειδών υγιεινισ, κυρών, 
τοίχων, δαπζδων, εξοπλιςμοφ, άλλων επιφανειών και αντικειμζνων 

 Απολφμανςθ – Μικροβιοκτονία των εςωτερικών χώρων, με ςκευάςματα εγκεκριμζνα από 
τον ΕΦΕΤ 
Η εργαςία θα πραγματοποιηθεί πριν την ζναρξη λειτουργίασ τησ καταςκήνωςησ  . 

 
5. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΕ ΝΣΟΤΖΙΕΡΕ – WC : ( δφο κτιριακά ςυγκροτιματα) 

 Οι υπθρεςίεσ κακαριςμοφ των κοινόχρθςτων WC  αφοροφν τισ κάτωκι εργαςίεσ: 

 Πλιρθσ κακαριςμόσ εςωτερικών χώρων, φεγγιτών, οροφισ, παρακφρων, κυρών, τοίχων, 
δαπζδων, ειδών υγιεινισ, πλακιδίων, ςκεπισ, εξοπλιςμοφ, άλλων επιφανειών και 
αντικειμζνων 

 Απολφμανςθ – Μικροβιοκτονία των εςωτερικών χώρων, με ςκευάςματα εγκεκριμζνα από 
τον ΕΦΕΤ 

 Κακαριςμόσ εξωτερικών χώρων των κτιρίων, επιςτρωμζνων επιφανειών, πλφςιμο τοίχων, 
πλακιδίων,  μζςων θλιοπροςταςίασ, κυρών, εξωτερικών βρυςών, ςκαφών, διάςπαρτων 
απορριμμάτων, αποκομιδι αυτών και  ςυγκζντρωςισ τουσ ςε ενδεδειγμζνο ςθμείο  για 
τθν μεταφορά τουσ 

 Κακαριςμόσ  εξωτερικών  ντουηιζρων 
Οι  εργαςίεσ θα πραγματοποιηθοφν  πριν την ζναρξη λειτουργίασ τησ καταςκήνωςησ.   

 
       6.ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΦΡΕΑΣΙΩΝ – ΤΠΟΝΟΜΩΝ - ΑΠΟΧΕΣΕΤΕΩΝ -ΒΟΘΡΩΝ  
Η εργαςία θα πραγματοποιηθεί πριν την ζναρξη λειτουργίασ τησ                                                        
καταςκήνωςησ  και  όποτε παρουςιαςτεί πρόβλημα ή ανάγκη για άδειαςμα βόθρου. 

 
7.ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ  

 
         Οι υπθρεςίεσ κακαριςμοφ των κοινόχρθςτων χώρων αφοροφν τισ κάτωκι εργαςίεσ: 

 Γενικόσ κακαριςμόσ εξωτερικών χώρων τθσ καταςκινωςθσ (όπωσ ςυλλογι  διάςπαρτων 
απορριμμάτων, κακαριςμόσ δρόμων – διαβάςεων) κακώσ και πλφςιμο επιςτρωμζνων 
ακάλυπτα χώρων περιφερειακά των εγκαταςτάςεων, δρόμοι, αυλζσ, αντλιοςτάςια, 
περιβάλλοντοσ χώροσ, αποκικεσ, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κι άλλοι προφανείσ χώροι. 

 Εκκακάριςθ από αγριόχορτα , κλάδεμα δζντρων και κάμνων, δθμιουργία αντιπυρικισ 
ηώνθσ περιμετρικά τθσ καταςκινωςθσ . 

 Προλθπτικι απόφραξθ υδρορροών οριηοντίων και κακζτων ςτθν ζναρξθ και ςτθν λιξθ τθσ 
καταςκθνωτικισ περιόδου. 

 Αποκομιδι όλων των απορριμμάτων και  ςυγκζντρωςισ τουσ ςε ενδεδειγμζνο ςθμείο  για 
τθν μεταφορά τουσ. 

 Μεταφορά -απομάκρυνςθ – αποκομιδι όλων των απορριμμάτων , των υλικών, των 
χόρτων και των ξερών κλαδιών  ςε χώρο που κα υποδειχκεί από το Διμο Πολυγφρου.  

 Συλλογι και  αποκομιδι μθ  αναλώςιμων απορριμμάτων /Κακαριςμοφ -απολφμανςθσ και 
εξολόκρευςθσ/Κακαριςμόσ φρεατίων- υπονόμων -αποχετεφςεων/ Εκκακάριςθσ από 
αγριόχορτα , κλάδεμα δζντρων και κάμνων, δθμιουργία αντιπυρικισ ηώνθσ/Φφτευςθσ και 
ςυντιρθςθσ χώρων πραςίνου 

Οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ καταςκινωςθσ .  
 

https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
https://www.contracts.gr/cpv/48159ca8-364c-49b0-82c7-e84925c51b2e
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8.ΤΝΣΗΡΗΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ-ΦΤΣΕΤΗ ΛΟΤΛΟΤΔΙΩΝ  

Περιποίθςθ των παρτεριών και των γλαςτρών ,απομάκρυνςθ χόρτων - ξερών κλαδιών . 

Φφτεμα νζων λουλουδιών ςτα υπάρχοντα παρτζρια και γλάςτρεσ.  

Η εργαςία κα πραγματοποιθκεί πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ καταςκινωςθσ. 
 

9. ΠΛΤΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΩΝ ΚΛΙΝΟΚΕΠΑΜΑΣΩΝ  
Πλφςιμο - ςτεγνό κακάριςμα των κλινοςκεπαςμάτων των καταςκθνωτών, ςεντόνια -κουβζρτεσ- 
μαξιλαροκικεσ  160 ατόμων για κάκε περίοδο.  
Οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ καταςκινωςθσ  και  μετά από 
το πζρασ κάκε περιόδου πριν τθν ζλευςθ των επόμενων καταςκθνωτών και ςτελεχών  και μετά το 
τζλοσ τθσ Γ καταςκθνωτικισ περιόδου  δθλαδι τζςςερισ φορζσ (4) 
    
  

 

 




