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Δ. Μειηδάθεο 
Σει: 2821029300 
Φαμ: 2821029250 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 31/2016 
 

Είδοσ διαγωνιςμοφ:  Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ  

Αντικείμενο: « 
ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
ΥΔΑΤΟΣ  

Προχπολογιςμόσ:  60.000,00 ευρϊ xωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Κριτήριο κατακφρωςησ  
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη 
προςφορά  
 

Ημερομηνία υποβολήσ 
προςφορών :  

ΑΡΠ   22/09/2016          ϊρα 09.00 π.μ. 
ΕΩΣ    03/10/2016 ….….ϊρα 15.00 μ.μ 

Ημερομηνία διεξαγωγήσ του 
διαγωνιςμοφ 

         04/10/2016          ϊρα 10.00 π.μ. 

CPV 79212000-3 

Κρατήςεισ Φόροι 

Κξάηεζε ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζε πνζνζηφ 0,10% βάζεη 
ηνπ Ν.4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη θαζψο θαη  θξάηεζε ραξηνζήκνπ 3% επί 
ηνπ 0,10% ππέξ ΔΑΑΓΗΤ, επί ηεο αμίαο  ηνπ 
ηηκνινγίνπ ρσξίο ΦΠΑ.  

Διάρκεια 12 μήνεσ 
 
  

mailto:oakae@oakae.gr


Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. Διακήρυξη 31/2016 Σελίδα 2 
 

 

Περιεχόμενα 
 

ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ- ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ ................................................................. 3 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ........................................................................................................................ 4 

Άρθρο 1: Αντικείμενο τησ προκήρυξησ. .................................................................................................... 4 

Άρθρο 2:  Αρμόδιεσ αρχζσ διεξαγωγήσ του διαγωνιςμοφ ........................................................................ 4 

Άρθρο 3: Ρροθεςμίεσ, τόποσ και τρόποσ υποβολήσ προςφορϊν ............................................................ 4 

Άρθρο 4: Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ............................................................................................................... 5 

Άρθρο 5:  Ρληροφορίεσ ............................................................................................................................. 6 

Άρθρο 6: Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ ...................................................................................................... 6 

Αρθρο 7  Λόγοι Αποκλειςμοφ .................................................................................................................. 10 

Άρθρο 8  Αποκλειςμόσ οικονομικοφ φορζα από δημόςιεσ ςυμβάςεισ .................................................. 14 

Άρθρο 9: Χρόνοσ Ιςχφοσ Ρροςφορϊν ..................................................................................................... 15 

Άρθρο 10: Χρόνοσ και τρόποσ υποβολήσ προςφορϊν- Φάκελοσ Ρροςφορϊν ...................................... 15 

Άρθρο 11: Τεχνικζσ προδιαγραφζσ. ........................................................................................................ 17 

Άρθρο 12: Οικονομική προςφορά .......................................................................................................... 17 

Άρθρο 13  Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ - Αποςφράγιςη Ρροςφορϊν .................................... 17 

Άρθρο 14:  Αξιολόγηςη προςφορϊν – Κατακφρωςη Διαγωνιςμοφ ....................................................... 19 

Άρθρο 15: Κρίςη αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ ..................................................................................... 21 

Άρθρο 16 Ρρόςκληςη για υποβολή δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ ..................................................... 22 

Άρθρο  17 Δικαιολογητικά κατακφρωςησ ............................................................................................... 23 

Άρθρο 18: Εγγυήςεισ ............................................................................................................................... 26 

Άρθρο 19: Ενςτάςεισ ............................................................................................................................... 27 

Άρθρο 20 Υπογραφή ςφμβαςησ - Διάρκεια ςφμβαςησ ........................................................................... 27 

Άρθρο 21 : Ραράδοςη – Ραραλαβή ........................................................................................................ 28 

Άρθρο 22 :Ρληρωμή – Κρατήςεισ ........................................................................................................... 28 

Άρθρο 23 : Διαιτηςία ............................................................................................................................... 29 

Άρθρο 24  : Κήρυξη ζκπτωπτου αναδόχου – ποινικζσ ρήτρεσ ................................................................ 29 

 

  



Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. Διακήρυξη 31/2016 Σελίδα 3 
 

 

ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ- ΑΠΟΦΑΔΙ 

 
χκθσλα κε : 
 

1. Σνλ Ν. 4138/19-03-2013 , Άξζξν 3 «πεξί ζπζηάζεσο ηεο Ο.Α.Κ. Α.Δ.». 
2. Σελ ππ΄ αξηζκ. Γ16γ/364/15/256/Γ πξάμε ζπγρψλεπζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ «Οξγαληζκφο  Αλαπηχμεσο Αλαηνιηθήο Κξήηεο» θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ «Οξγαληζκφο Αλαπηχμεσο Γπηηθήο Κξήηεο» κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο-
χζηαζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο 
Αλψλπκε Δηαηξεία» (ΦΔΚ η. Β 1473/18-06-2013). 

3. Σελ ππ΄ αξηζκ. Γ16γ/012/262/Γ πεξί νξηζκνχ Πξνέδξνπ, Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη 
κειψλ ηνπ Γ.. ηεο Ο.Α.Κ. Α.Δ. (ΦΔΚ η. Τ.Ο.Γ.Γ. 284/20-06-2013). 

4. Σνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (Ο.Α.Κ. Α.Δ.) (ΦΔΚ η. 
Β 2836/07-11-2013). 

5. Σελ ππ΄ αξηζκ. Γ16γ/584/7/425/Γ έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο 
6. κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο (ΟΑΚ Α.Δ.) ΦΔΚ η. Β 2733/25-10-2013. 
7. Σελ ππ΄ αξηζκ. Γ17α/01/273/ΦΝ393 απφθαζε Ρχζκηζε κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ, 

εθηεινχκελσλ θαη πξνο εθηέιεζε έξγσλ θαη ζπλαθψλ ζεκάησλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΤΓΔ) «Βφξεηνο Οδηθφο Άμνλαο Κξήηεο» θαη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΤΓΔ) «Μειέηε θαη Καηαζθεπή έξγνπ χδξεπζεο Ηξαθιείνπ Κξήηεο θαη 
Αγ. Νηθνιάνπ απφ ην θξάγκα Απνζειέκε» ζηελ Αλψλπκε Δηαηξεία «Οξγαληζκφο 
Αλάπηπμεο Κξήηεο (Ο.Α.Κ.) Α.Δ.», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.29 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 
Κεθαιαίνπ Β ηνπ Ν. 4138/2013 (ΦΔΚ Α΄72)». 

8. Σν ΦΔΚ 2013/22-04-2016 (ηξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ. Γ16γ/012/262/Γ’/ 20-06-2016 ΚΤΑ 
ΦΔΚ 284/20-06-2013) 

9. Σν Ν. 2286/1995, (Φ.ΔΚ. 19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο 
ζπλαθψλ ζεκάησλ» θαηά ην κέξνο πνπ απηέο δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο  ηεο νδεγίαο 
2004/18/Δ.Κ. 

10. Ο Ν. 2362/1995, «Κψδηθαο Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν.387110 (Φ.ΔΚ. 141/Α/17.08.10) 
«Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε 

11. Σν Π.Γ. 60/2007, (Φ.Δ.Κ. 64/Α/16-03-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/εθ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ 
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 
2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ  

12. » Ο Ν. 3861/ΦΔΚ 112 Α΄ 13-7-2010 ¨Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 
ζην δηαδίθηπν- πξφγξακκα δηαχγεηα – θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

13. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/11 χζηαζε ηεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ -  

14. Σνλ Ν.4281/2014, «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο , νξγαλσηηθά 
ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

15. Η κε αξηζκφ πξση Π1/542/4.3.14 εγθχθιηνο κε ζέκα Δλεκέξσζε γηα ην εζληθφ χζηεκα 
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ). 

16. Σν ππ αξηζκ  απφζπαζκα πξαθηηθνχ Θέκα 29 02/2015  Γ ΟΑΚ Α.Δ. 
17. Σεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ  ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 
2005/51/Δ.Κ. 

18. ΣΟ Π.Γ. 118/2007(ΦΔΚ 150/Α/2007) «Καλνληζκφο ηνπ Γεκνζίνπ» φπσο ηζρχεη. 
19. Σν Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120/29-5-2013) Δζληθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ 
20. Σεο ππνπξγηθήο απφθαζεο αξηζκ. Π1/2390/16-10-2013(ΦΔΚ 2677/21-10-2013) Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η 
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21. Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», ην Π.Γ. 60/2007 θαζψο θαη ηνλ Ν. 
2286/95, 4281/2014, 4412/2016 

22. Απφθαζε 35130/739/09-08-2010 (ΦΔΚ 1291/Β/11-08-2010).  
23. Σελ ππ αξηζκ πξση  3894/11-08-2016 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο πγθνηλσληαθψλ θαη 

Τδξαπιηθψλ έξγσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
ΤΓΑΣΟ (ΑΓΑΜ 16REQ004938775) 

24. Σελ ππ αξηζκ 3896/11-08-2016 απφθαζεο έγθξηζεο (ΑΓΑ ΧΤΗΒΟΞ5Φ-6ΝΘ, ΑΓΑΜ 
16REQ004939124) 

25. Σελ ππ αξηζκ. πξση  3900/11-08-2016 δηαθήξπμε 28/2016 (ΑΓΑ 71M9OΞ5Φ-ΛΙ, ΑΓΑΜ 
16PROC004941057) 

26. Σν απφ 24-08-2016 Πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληζκνχ) 
27. Σν κε αξηζκφ πξση       /  -08-2016 απφθαζε επαλα πξνθήξπμεο. 

  

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο. 

 
Ο Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Ο.Α.Κ. Α.Δ., πνπ εδξεχεη ζηελ Όαζε Γήκνπ Υαλίσλ Ννκνχ 
Υαλίσλ, έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ λνκνζεηήκαηα,  
 
 

Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η 
 

 

ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ», ρξνληθήο δηάξθεηαο δώδεθα (12) κήλεο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.000,00 € κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

Οη πηζηψζεηο γηα ην έξγν απηφ ζα αληιεζνχλ απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

 

Άξζξν 2:  Αξκόδηεο αξρέο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

1) Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ Έξγνπ είλαη ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο (Ο.Α.Κ. Α.Δ.) 

2) Αξρή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζήο ηνπ είλαη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη 
Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ ηνπ  Ο.Α.Κ. Α.Δ.   

3) Αξκφδηα γηα ηπρφλ ελζηάζεηο είλαη ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ.  

4) Αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ είλαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

 

Άξζξν 3: Πξνζεζκίεο, ηόπνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 
Ηκεξνκελία έλαξμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ είλαη ε    22/09/2016, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 09:00 
Ηκεξνκελία ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ είλαη ε   03/10/2016, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 15:00. 
 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ., ζηελ Όαζε Βαξππέηξνπ ζηηο  
04/10/2016, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00. 
. 
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Η εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα αλαθνηλσζεί πξνο ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο κεηά ην άλνηγκα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ή ζα απνζηαινχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηα γξαθεία ηνπ Ο.Α.Κ. 
Α.Δ. (Όαζε Βαξππέηξνπ - 73100 Υαληά, ππφςε θ. αξεκαλψιεο Γεξάζηκνο θαη θ. Μειηδάθεο 
Δπζηξάηηνο) κέρξη ηε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ, κε 
απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Με ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ν ππνςήθηνο 
πάξνρνο ππεξεζίαο ζα ιακβάλεη αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ. 

 

Οη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαηαηεζνχλ ή ππνβιεζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο θαη ζα επηζηξαθνχλ ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

 

 

Άξζξν 4: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζκνί, είηε 
κεκνλσκέλα είηε κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζε Έλσζε ή χκπξαμε ή Κνηλνπξαμία, πνπ 
αζθνχλ ην ηδηαίηεξν επάγγεικα θαη παξέρνπλ αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη ηελ ηερλνγλσζία.   

 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο ή χκπξαμεο ή Κνηλνπξαμίαο, ζηε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην εηδηθφ ηκήκα ηνπ Έξγνπ ην νπνίν ζα πινπνηεζεί απφ θάζε θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν πνπ κεηέρεη. 

 

Όια ηα πξφζσπα ηεο Έλσζεο ή χκπξαμεο ή Κνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ 
απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ ή ηνπ ΔΟΥ ή 
ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. 

 

Οη Δλώζεηο ή πκπξάμεηο ή Κνηλνπξαμίεο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό δελ 
ππνρξενύληαη λα ιάβνπλ θαζνξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά. Χζηόζν, ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ Έξγνπ ν Οξγαληζκόο Αλάπηπμεο 
Κξήηεο(Ο.Α.Κ. Α.Δ.) δηθαηνύηαη, εθόζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο, λα δεηήζεη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Οη αλσηέξσ δηαγσληδφκελνη γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ ηα ίδηα ή ηα κέιε ηνπο (επί θνηλνπξαμηψλ): 
Α) Πξνέξρνληαη απφ ρψξεο - κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα 
Δπαγγεικαηηθά ή Δκπνξηθά Μεηξψα ηνπ θξάηνπο ή πξνζθνκίδνπλ δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα ΙΥ Γ "Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Τπεξεζηψλ" ηεο Οδεγίαο 
2004/18/ΔΚ. 
 
Β) Πξνέξρνληαη απφ θξάηε πνπ έρνπλ θπξψζεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή θξάηε πνπ έρνπλ ζπλάςεη Δπξσπατθέο πκθσλίεο ή 
πκθσλίεο χλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζε Δπαγγεικαηηθά ή Δκπνξηθά Μεηξψα 
ηνπ αληίζηνηρνπ θξάηνπο ή πξνζθνκίδνπλ δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά θαη παξέρνπλ ζρεηηθέο 
ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
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Άξζξν 5:  Πιεξνθνξίεο 

 

Σν παξφλ ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο δηαηίζεηαη  έληππα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Κξήηεο 
(Ο.Α.Κ. Α.Δ.) θαη ειεθηξνληθά απφ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Κξήηεο 
(www.oakae.gr 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ην παξφληα δηαγσληζκφ, απφ 
ηνλ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Κξήηεο– Ο.Α.Κ. Α.Δ. (Όαζε Βαξππέηξνπ - 73100 Υαληά,) - ππεχζπλνη: 
αξεκαλψιεο Γεξάζηκνο– ηει. 28210-29249,– θαη θ. Μειηδάθεο Δπζηξάηηνο - ηει: 2821029214,  
email oaθae@oakae.gr θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο 
Κξήηεο (www.oakae.gr) ζηε δηαχγεηα θαη ζην ΚΗΜΓΗ. 

 

Άξζξν 6: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 
Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ 
θπξίσο θάθειν, εγθαίξσο θαη πξνζεθόλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα αθόινπζα θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. 
 
Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθνύ, ύζηεξα από ηε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δελ είλαη 
δπλαηή. 
 

Α. Έιιελεο Πνιίηεο &  Β. Αιινδαπνί 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ. (άξζξν 6 
παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

1 Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ 
λνκηθνύ πξνζώπνπ  

2. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), ζηελ νπνία λα 
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο  
θαη λα δειψλεηαη φηη: 

  

Α) δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπο 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 (EE L 300 ηεο 11.11.2008  ζ.42). 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεε πεξί ηεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψο ηεο Έλσζεο (ΔΔ Φ195 Σεο 25.6.1997, .1) θαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα  (EE 
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 (EE C 316 ηεο 27.11.1995, 

http://www.oakae.gr/
http://www.oakae.gr/
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ζει. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ηνλ 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 13 Ινπλίνπ 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 ζηηα άξζξν 4 απηήο, 

 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε 
ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηία (EE 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 παηδηθήο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 20011/36/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 πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011 ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 4198/2013 (Α’ 
215). 

-Όηη Γελ έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 
δηεπζπληηθφ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγν νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ  

Η ππνρξέσζε απηή αθνξά 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ΔΠΔ θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο  δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλψλπκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.) ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη 
φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Γ) φηη είλαη:  

- αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 

- θνξνινγηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

- - Γελ δηαηεξψ εηδηθέο ζρέζεηο, φπσο ηδηαίηεξνπ δεζκνχ, ηδηάδνπζαο ζρέζεο ή έξηδαο κε 
ηνλ επηθεθαιήο θαη ηα κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο / ηνπ 
αλαζέηνληνο θνξέα. 

-Δίκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε 
δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ 
πεξηιακβάλεη ζηε δήισζή κνπ. 

- Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε . 

- Γελ ηειψ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ζε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 
πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ. 

- Γελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο κνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα 
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δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ. 

- Γελ έρσ θαηαδηθαζζεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο, φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη ε νπνία 
δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή κνπ. 

- Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 
δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή κνπ ηδηφηεηα. 

-Γελ είκαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο. 

- Έιαβα πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ηνπ νπνίνπο απνδέρνκαη 
πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

- Η επηρείξεζή κνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην νηθείν επηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο  ηνπ  δηαγσληζκνχ ή φηη αζθνχλ ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία. 

. -δελ έρσ απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ. 
-. δελ έρσ θεξπρζεί έθπησηνο απφ αλάζεζε παξφκνηνπ έξγνπ θαη  Σνπο ηπρφλ λνκηθνχο 
πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 
- δελ έρσ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηαο. 
- είκαη ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ ηεο 
ππνρξεψζεσλ, φζνλ θαη ησλ ελ γέλεη ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ 
Σνκέα. 
-. δελ έρσ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 
δεηνχληαη απφ Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. 
- Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο 
νπνίαο έιαβε γλψζε. 
- Όηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηνπο γεληθνχο 
θαη εηδηθνχο φξνπο, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  
-. Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ 
Ο.Α.Κ. Α.Δ., ζρεηηθά κε αλαβνιή ή αλάθιεζε ηεο πξνθήξπμεο ή καηαίσζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

η.   Όηη ζα πξνβεί ζηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο. 

Γ) δελ είκαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

 

Γ. Ννκηθά πξόζσπα, Ηκεδαπά ή Αιινδαπά 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ Α. Έιιελεο 
πνιίηεο θαη Β. Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο 
ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο 
Α.Δ. 

Σν πξνζθνκηδφκελν, κεηά ηελ θαηαθχξσζε, απφζπαζκα πνηληθνχ 
κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνπο αλσηέξσ (δηαρεηξηζηέο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ.). 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
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ηνπο φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή 
εθθαζάξηζε θαη, επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

 

2. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ 
αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ 
εθπξνζψπεζεο, πγθεθξηκέλα: 

 

2Α. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο 
(Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

 ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο  

 ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο 

 Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ 
έρνπλ επέιζεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη, εθφζνλ 
ππάξρνπλ κεηαβνιέο, ηα ζρεηηθά ΦΔΚ (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Α.Δ.) ή ηηο 
ζρεηηθέο ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Δ.Π.Δ.).  

 Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α’ 
75) ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ φηη ηα φξγαλα εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο 
είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην ππνβαιιφκελν ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο.   

 Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην 
Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη 
ηελ πξνζθνξά  

 

2Β. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο 
(Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 

Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 
ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη 
ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

Πηζηνπνηεηηθφ πεξί  κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

2Γ. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη 
πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο 2Α ή 
2Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή 
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην 
ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ 
δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ 
εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ 
λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 
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Γ. πλεηαηξηζκνί  

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

 Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο 
αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. Α, Β θαη Γ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 

 ην πξνζθνκηδφκελν, κεηά ηελ θαηαθχξσζε, απφζπαζκα πνηληθνχ 
κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ 
ζπλεηαηξηζκνχ θαη  

 νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο 
ππνγξάθνληαη απ’ απηφλ. 

 

 

Δ. Δλώζεηο παξόρσλ ππεξεζηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά (ππνγξαθόκελε από 

όινπο ηνπο παξόρνπο, πνπ απνηεινύλ ηελ έλσζε ή από εθπξόζσπό ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε) 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε  πάξνρν 
ππεξεζηψλ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

2. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο παξφρσλ ππεξεζηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην 
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ή ην κέξνο απηνχ πνπ 
αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν 
εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ 
ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

 

 

Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ  ζπληζηά ιόγν 

απνθιεηζκνύ ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ από ηνλ δηαγσληζκό.  

ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα 
απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο,  απηφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ 
πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο 
θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Η ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 
 
 

 Αξζξν 7  Λόγνη Απνθιεηζκνύ  

 
1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 
81 ηνπ 4412/2016  ή είλαη γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο 
ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  
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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 Ινπιίνπ 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 Ινπλίνπ 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-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 ). 
 
Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 
ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 
ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
 
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  
 
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 
θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,  
 
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
 
2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:  
 
α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 
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  
 
β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν 
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νηθνλνκηθφο θνξέαο 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. 
 
Η παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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.  
 
3. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνβιέπεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο παξέθθιηζε: 
  
α) απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη’ εμαίξεζε, 
γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ή/θαη   
 
β) απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2, φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ 
ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο 
πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, 
ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο 
ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
 
4. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηο: 
 
α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 4412/2016 
 
β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 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,  
 
γ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη 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 δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
 
ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα,  
 
ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
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πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 4412/2016 
 
ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί 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) Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  
 
5. Καηά παξέθθιηζε απφ ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 
λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη 
απνδείμεη 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, ζηελ 
πεξίπησζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξ. 4.  
 
6. ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 
απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή 
παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 1 θαη 2. 
 
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη ν ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 4. 
 
7. Οπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 1 θαη 4 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. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη 
απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη 
φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ 
απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε 
νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη 
ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια 
γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. 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 απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 
αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη βάζεη ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 
ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε. 
 
8. Η απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ 
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε 
ηεο επηηξνπήο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ ελ ιφγσ 
επηηξνπή ζπλνδεπφκελνπ απφ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. Με ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ηνλ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθφ θνξέα. Η απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζψο θαη ε απφθαζε κε ηελ νπνία 
γίλνληαη δεθηά έλδηθα βνεζήκαηα θαη΄απηήο, θνηλνπνηείηαη ζηελ Αξρή.  
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 Άξζξν 8  Απνθιεηζκόο νηθνλνκηθνύ θνξέα από δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

 
1. Αλ ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ζχλαςεο κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη ζην 
πξφζσπν ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα έλαο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 
4 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, 
φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 73 κπνξεί λα επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπ απνθιεηζκφο 
απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε ελ εμειίμεη θαη κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα εχινγν 
ρξνληθφ δηάζηεκα.  
 
2. Η πεξίνδνο απνθιεηζκνχ θαζνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηδίσο ηε ζνβαξφηεηα ηνπ αδηθήκαηνο ή παξαπηψκαηνο, ηνλ ρξφλν πνπ έρεη παξέιζεη απφ 
ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ή παξαπηψκαηνο, ηε δηάξθεηά ηνπ, ππνηξνπή, ηελ πξφζεζε ή ηνλ 
βαζκφ ακέιεηαο ηνπ εθάζηνηε νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα κέηξα πνπ απηφο ιακβάλεη πξνο απνθπγή 
δηάπξαμεο παξφκνησλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ ζην κέιινλ. Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 
δελ έρεη θαζνξηζζεί απφ ηειεζίδηθε απφθαζε, ε κέγηζηε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 
πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ηειεζίδηθε απφθαζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ζρεηηθνχ γεγνλφηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73.  
 
3. Ο απνθιεηζκφο επηβάιιεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 
Σνπξηζκνχ, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, αξκφδηνπ γηα ζέκαηα 
θαηαπνιέκεζεο δηαθζνξάο, θαζψο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πνπ εθδίδεηαη κεηά 
απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηαπηζηψλεη ηελ ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ θαη (α) γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ 
θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ θαηφπηλ γλψκεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 
41, θαη (β) γηα δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη 
παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, θαηφπηλ γλψκεο ηνπ αξκφδηνπ 
Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ. Πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 
πεξί απνθιεηζκνχ νξηζκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, παξέρεηαη ζε απηφλ ε δπλαηφηεηα αθξνάζεσο. 
 
4. Η απφθαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 θνηλνπνηείηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηνλ 
ζηγφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.  
 
5. Ο απνθιεηζκφο νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ 
παξφληνο Βηβιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, επηθέξεη απηνδίθαηα θαη ηνλ 
απνθιεηζκφ ηνπ:  
 
α) απφ κειινληηθέο ή ελ εμειίμεη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη  
 
β) απφ κειινληηθέο ή ελ εμειίμεη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ 
ππφ ηελ έλλνηα ηνπ Βηβιίνπ II (άξζξα 222 έσο 338) ή ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ππφ ηελ έλλνηα 
ησλ δηαηάμεσλ κε ηηο νπνίεο ελαξκνλίδεηαη ε λνκνζεζία ζηελ Οδεγία 2014/23/ΔΔ γηα ίζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα.  
 
6. Οη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηεο παξ. 3 γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Αξρή, ζηε Γεληθή 
Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο 
θαη Σνπξηζκνχ θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ. ηελ Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεξείηαη θαηάινγνο ησλ 
απνθιεηζζέλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζηνλ νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία θαη ε πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ εθάζηνπ εμ απηψλ, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/1997 (Α’ 50) 
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Άξζξν 9: Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ  

 
● Οη πξνζθνξέο ζα δίδνληαη ζε επξώ θαη ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ γηα εθαηόλ είθνζη (120) 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ.  
 
● Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
Η ηζρχο πξνζθνξάο παξαηείλεηαη εγγξάθσο εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ., πξηλ ηε 
ιήμε ηεο,  θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 
 
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ν Ο.Α.Κ. Α.Δ. θξίλεη θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 
νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ησλ αλσηέξσ νξίνπ, παξάηαζε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε 
φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 

Άξζξν 10: Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ- Φάθεινο Πξνζθνξώλ  

 
Α. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο ηελ 
πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε.  
 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε έλα εληαίν θάθειν ή ζπζθεπαζία  πνπ πεξηιακβάλεη δχν 
ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο. 
 
ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο (Δληαίνο Φάθεινο ή ζπζθεπαζία θαη ζηνπο ππνθαθέινπο) πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 
Α)ε ιέμε Πξνζθνξά ήΑίηεζε ζπκκεηνρήο,  
β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,  
γ) ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο,  
δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο),  
ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
 
 Ο πξψηνο ππνθάθεινο πεξηιακβάλεη ηηο πξσηφηππεο πξνζθνξέο-δηθαηνινγεηηθά θαη θέξεη ηε 
έλδεημε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη ν δεχηεξνο ηα αληίγξαθα θαη θέξεη ηελ έλδεημε «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ» ελψ 
ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο ην αληίηππν κε ηελ έλδεημε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» ππεξηζρχεη. 
 
Οη αλσηέξσ θάθεινη απνζηέιινληαη ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη 
ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο 
πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε 
εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 
 
● Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.  
 
● Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ & 
Αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
● Οη δηθαηνχκελνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 
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Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ έρεη ηελ επζχλε θχιαμεο ησλ 
πξνζθνξψλ ζε θαηάιιειν ρψξν. 
 
 
Ο θάζε ππνςήθηνο κε κφλε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο 
θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γεληθνχο θαη εηδηθνχο.  

 

Β. Μέζα ζε θάζε ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν («ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θαη «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ») ηνπ εληαίνπ 
θάθεινπ ή ζπζθεπαζίαο ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία 
θαη εηδηθφηεξα σο εμήο : 
 

ε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπνζεηνχληαη 

φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην απηφ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά ιεπηνκεξψο 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο . 
 
ε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη φια ηα  ηερληθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο . 
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο, ζε 
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
 
 
ηνπ αλσηέξσ θαθέινπο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη εθηφο ηνπ πεξηερνκέλνπ (Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο ,Σερληθή πξνζθνξά , Οηθνλνκηθή πξνζθνξά , ν ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ,ν 
αξηζκφο δηαθήξπμεο , ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα)  
 
ρεκαηηθά : 

 
 
 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ ππνγεγξακκέλε ηόζν ηελ 
ηερληθή, όζν θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 
 
– ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
H Σερληθή Πξνζθνξά πεξηιακβάλεη πιήξε θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο παξνρήο ησλ 
δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ, ζε ζπκθσλία κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ 
ΡΩΤΟΤΥΡΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-
ΡΟΣΦΟΕΣ (Ρ)

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Ρ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΡΟΣΦΟΑ (Ρ)

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΡΟΣΦΟΑ (Ρ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΓΑΦΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ -
ΡΟΣΦΟΩΝ (Α)

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Α)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΡΟΣΦΟΑ (Α)

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΡΟΣΦΟΑ (Α)
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– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνλ πίλαθα ζην 
«ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη λα ηνλ πεξηιάβνπλ ζηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα 
θαη πξέπεη λα αλαθέξεη κε ζαθήλεηα ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε επξψ. ηνλ πίλαθα Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεηαη ε ηηκή παξνρήο κεληαίσο θαζψο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή γηα θάζε 
πξνζθεξφκελε ππεξεζία.  
 
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο έξγνπ πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα πεξηιακβαλνκέλνπ ησλ θφξσλ, ηειψλ, 
ινηπψλ εμφδσλ θιπ. 
 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο βαξχλνπλ 
απνθιεηζηηθά ηνλ πξνζθέξνληα, θαζψο θαη ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ 
ηνλ πξνζθέξνληα. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε άιιν θφζηνο πνπ είλαη δπλαηφ λα ηηο 
επηβαξχλεη. Η γεληθή ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα γξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. ε 
πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηηκήο κεληαίσο θαη ζπλνιηθήο ηηκήο ζα ππεξηζρχνπλ νη ηηκέο 
κεληαίσο..  

 

Άξζξν 11: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο πξνδηαγξαθψλ. 

 

 

Άξζξν 12: Οηθνλνκηθή πξνζθνξά  

 

Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

 

Άξζξν 13  Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ - Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 

 
Α. Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ 
 
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ & 
Αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ ή ηπρφλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, 
αλ απηνί ην επηζπκνχλ. 
 
Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνχ). 
 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 
εθπξόζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. 
 
Β. Γηαδηθαζία Απνζθξάγηζεο 
 
Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία:  
 
 Αξηζκείηαη, κνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηνπο 

ππνθαθέινπο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
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 Αξηζκνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη νη ππνθάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
 

 Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη 
ηνπνζεηνχληαη ζε λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα 
Δπηηξνπή. Ο λένο πξνθχπησλ θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θπιάζζεηαη 
κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 
 

 Απνζθξαγίδνληαη νη ππνθάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο κνλνγξάθνληαη αλά ζειίδα απφ 
ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη φζσλ εθ ησλ δηαγσληδφκελσλ  
νη πξνζθνξέο θξηζνχλ ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο  πξνρσξνχλ ζην άλνηγκα ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ  θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ αλά θχιιν, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα. Καηφπηλ ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ 
ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ππνγξάθεηαη 
θαη ππνβάιιεηαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. γηα έγθξηζε. 
Μεηά ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ηνπ πξαθηηθνχ ειέγρνπ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ  ελεκεξψλνληαη  νη 
ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο γηα ηα απνηειέζκαηα. 
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζηνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 
ζηελ πξνθήξπμε θαη ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη 
απνδεθηνί, κεηά απφ ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε, κε έγγξαθε αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί 
ηαρπδξνκηθψο ή κε ΦΑΞ. 
 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 
επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.   
 

 Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
ηερληθήο αμηνιφγεζεο γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν θαη 
αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. 

 
Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνινίπσλ 
ππνςεθίσλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ φπσο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ (αλαιχζεηο ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ). 
 
Καηφπηλ ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ππνγξάθεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηνλ 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. γηα έγθξηζε. 
 
Μεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, εθδίδεηαη  
ε έγθξηζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ.  γηα ην πξαθηηθφ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, 
πνπ απνηειεί θαη έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηφπηλ ελεκεξψλνληαη  νη 
ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο γηα ην απνηέιεζκα. 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ν πξνζθέξσλ  ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε 
παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε (Άξζξν 6, παξ. ΙΙ. Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο) ηα νπνία 
απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ηνπ 
θαθέινπ ζε εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ νξίδεηαη απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 
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Άξζξν 14:  Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ – Καηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ 

Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ.  
 
Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλνλ νη πξνζθνξέο πνπ 
έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 

1. Η ηηκή 
2. Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη  ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γ/μεο  
3. Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε: ε πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ 

πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα αγνξαία ηηκή γηα φκνηα 
ή παξεκθεξή ππεξεζία. 

 
Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο απφ νηθνλνκηθή άπνςε αμηνινγνχληαη κφλν 
νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο 
Πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά απφ νηθνλνκηθή άπνςε είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν 
ιφγν (Λ) ηεο Σηκήο Πξνζθνξάο (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηε Βαζκνινγία ηνπ, φπνπ 
 
 ΛΟΓΟ =         ΣΙΜΗ 
                  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
Γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο πγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζνχλ ππφςε: 

 Η  ηηκή πξνζθνξάο  

 Σα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ βαζκνινγνχληαη κε 100-110 βαζκνχο  

 Η βαζκνινγία απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 
Η βαζκνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο κε βάζε ηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, γίλεηαη ζχκθσλα 
κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ 4412/2016. 
Γηα θάζε πξνζθνξά βαζκνινγνχληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ κε βάζε ηνπο 100 
βαζκνχο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. Η βαζκνινγία 
απηή απμάλεηαη κέρξη 120 βαζκνχο ζηηο πεξηπηψζεηο  πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο . 
 
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 
ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε 
πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν 
νκάδσλ. 
 
Η ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Α.Α. 

ΟΜΑΓΑ Α (ΣΔΥΝΙΚΔ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΠΟΙΟΣΗΣΑ-

ΑΠΟΓΟΗ 

 ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΚΗΗ ΣΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΔΠΙΜΔΡΟΤ 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 
Κάιπςε ησλ απαηηήζεσλ θαη 
αληαπφθξηζε ζηηο Σερληθέο 

100 - 120 35 %  
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Πξνδηαγξαθέο. Σερληθή Έθζεζε 
εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
παξνρήο ππεξεζίαο,  νξζνχ 
ζρνιηαζκνχ θαη επηζήκαλζεο 

ηπρφλ πξνβιεκάησλ. Πξνηάζεηο 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. 

35-42 

 

2 

Πξνηεηλφκελν νξγαλσηηθφ 
ζρήκα-θαζήθνληα θαη  

ζχλζεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 
εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ, 

ηξφπνο 
δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο 

έξγνπ, ν βαζκφο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δνκήο 
ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαζψο 
θαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο 

ηερληθψλ ζπκβνπιψλ πξνο ηνλ 
εξγνδφηε. Κχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο – ελέξγεηεο – 
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο  γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 
Υξνληθή αιιεινπρία 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

 
100 - 120 

 

 
35 % 

 
35-42 

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α  70 % 70-84 

Α.Α. 

ΟΜΑΓΑ Β  

(ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ-
ΚΑΛΤΦΗ 

 ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΔΠΙΜΔΡΟΤ 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

1 

Γπλαηφηεηα άκεζεο 
αληαπφθξηζεο ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ ζε έθηαθηεο 
πεξηζηάζεηο. ηνηρεία ηερληθήο 

ππνζηήξημεο θαη 
θάιπςεο ησλ δεηνχκελσλ 

ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηνλ 

εμνπιηζκφ πνπ ζα δηαζέηεη γηα 
ηελ πινπνίεζε. 

100 - 120 30 % 30-36 

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β  30 % 30-36 

     

 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α +Β 

 100 % 100-120 
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Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζίαο πνπ έρεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά . 

Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο απφ νηθνλνκηθή άπνςε αμηνινγνχληαη κφλν 
νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ηνπ Λ κεηαμχ δχν πξνζθνξψλ ζα επηιεγεί ε πξνζθνξά εθείλε πνπ έρεη 
ηε κεγαιχηεξε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 
ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο Αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη 
θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο 
πξνζθνξέο. 

 
 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: 

 είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο,  

 απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε 
ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, 

 απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. 

 δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο,  

 δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, 

 δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή/θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε νπνηνδήπνηε 
ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

 ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

 ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη ππεξβνιηθά ρακειή  

 παξνπζηάδεη θαηά ηελ πιήξσο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

 δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο . 
 
 

Άξζξν 15: Κξίζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνύ  

 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ) γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο.  

Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηνπ θαη αδεκίσο γηα απηφλ λα 
καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο:  

α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 
δηαδηθαζίαο, 
β) εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 
γ) εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν 
δ) θαη γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 21 πεξ. δ΄, ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηνπ Π.Γ. 
118/2007. 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνθεξπζζφκελε ππεξεζία θαηαθπξσζεί ζε έλσζε, ν Ο.Α.Κ. Α.Δ. 
δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηε έλσζε λα ζπζηήζεη θνηλνπξαμία κε ή ρσξίο λνκηθή 
πξνζσπηθφηεηα, ηνπ θεηκέλνπ ηεο πκβάζεσο δηακνξθνπκέλνπ αλαιφγσο.  
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ηνπο αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο, φηαλ ν πάξνρνο ππεξεζίαο, ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 ή, 
εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζηελ δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο  δηαηάμεηο απηέο, ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζίαο κε  ηελ ακέζσο επφκελε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 
ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα  αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πάξνρν 
ππεξεζίαο κε  ηελ  ακέζσο επφκελε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ 
ηνπο παξφρνπο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ 
δηαηάμεσλ, έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ 
απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

 

 

Άξζξν 16 Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 

 

1. 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, πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε 
ησλ δέθα (10) νχηε κεγαιχηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80, φπσο 
θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή 
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 75, 76 θαη 77. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο.  

 

2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 
απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη 
απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.   

 

3. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, εθφζνλ είρε 
πξνζθνκηζζεί θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο 
φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 
πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή 
αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.  

 

4. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 
ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.    
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5. Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ή ε πιήξσζε κηαο ή 
πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
1 θαη ηα άξζξα 75, 76 θαη 77, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε 
ηνπ άξζξνπ 104, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, είρε 
πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 
άξζξνπ 104, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο 
είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 
πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα 
θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 75 ε δηαδηθαζία 
καηαηψλεηαη. 

 

6. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 
απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο 
εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 είηε θαηαθχξσζεο 
ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε 
ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 . 

 

7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

Υαξαθηεξηζκόο ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ πξνζθνξά σο εκπηζηεπηηθώλ. 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 
ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ΄ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά 
κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο 
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

 

 Άξζξν  17 Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

 
Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθύξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηόλ νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα εμήο 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη. 
 
 
Α.   Οη Έιιελεο πνιίηεο: 
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
αλσηέξσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 
 
2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 
πηψρεπζε θαη φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
 
3. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο.  
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ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 
πεξηπηψζεσλ(2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη απφ ηελ νπνία εθδίδεηαη θαη ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ  
 
4.  Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο 
ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ 
φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε 
άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ. 
 
5. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
 
 
 
Β.   Οη αιινδαπνί: 
 
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο αλσηέξσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 
2. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη φηη δελ ηεινχλ ζε 
δηαδηθαζία πηψρεπζεο. 
 
3.  Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο 
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο  
 
4.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο, θαηά ηελ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα 
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 
 
5. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
 

 
Γ.   Σα Ννκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:   
 
 Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ Α θαη Β αληίζηνηρα 
 
1. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε 
ηνπ λ. 1892/1990 (Α΄ 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 
(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  
 

2. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)  θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο 
(Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
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δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ 
πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. Α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6. 
 

3.  Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή 
δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε 
απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ 
Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ 
αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο 
αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. εκεησηένλ φηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν. 1892/1190 έρνπλ θαηαξγεζεί κε ην άξζξν 181 ηνπ Ν. 3588/2007 «Πησρεπηηθφο Κψδηθαο» 
(Φ.Δ.Κ. Α΄ 153/10-7-2007). χκθσλα κάιηζηα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 επ. ηνπ Κ.Ν. 
2190/1920, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν. 3604/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), απφ ηελ 
8-8-2007 ε αξκνδηφηεηα γηα ηε ιχζε ηεο Α.Δ. θαη ηνλ δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ αλήθεη ζην 
πνιπκειέο πξσηνδηθείν ηεο  έδξαο ηεο. 

      Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο         
ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

 

 
5. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 
 

Γ. Οη ζπλεηαηξηζκνί : 
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν 
ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. 
 

 
2. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο  
α. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο,  
β. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) 
θαη  
γ. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 
3. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ  δηαδηθαζία πηψρεπζεο. Ή ππφ 
αλάινγε θαηάζηαζε ή  
δηαδηθαζία. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) 
θαη  
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 
4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε 
ηνπ λ. 1892/1990 (Α΄ 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 
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αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 
(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  
 
5. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 
 6. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 
 
 
 
 

Δ. Οη ελώζεηο παξνρώλ ππεξεζίαο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 
 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πάξνρν ππεξεζίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
Έλσζε. 
 
– Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο  ηνπ 
άξζξνπ 6,  δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά σο εμήο:  
 

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζείζα αμία ίζε ή αλψηεξε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ νξίσλ ηεο πεξ. ε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ118/07, απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ  ζηε ρψξα απηή δελ 
πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λ’ αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο,  ζηελ νπνία είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν πάξνρνο ππεξεζίαο . 

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ  κε πξνυπνινγηζζείζα αμία  θαηψηεξε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ηεο πεξ.ε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ  Π.Γ118/07 απφ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ πάξνρνπ ππεξεζίαο πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο  

 
ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε  ζα δειψλεηαη  φηη  ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ρψξα δελ εθδίδνληαη  ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δε ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν  
νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλαλσηέξσλ δηθαηνινγεηηθώλ  ζπληζηά ιόγν 

απνθιεηζκνύ ηνπ πάξνρνπ ππεξεζίαο από ηνλ δηαγσληζκό 

 

 

Άξζξν 18: Δγγπήζεηο 

 

α) «Δγγχεζε ζπκκεηνρήο»,  δελ απαηηεάηηαη 
β) «Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  
 
Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο απφ ην πνζφ ησλ 
είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 
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ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ.  
 
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 
έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
 
Δηδηθά ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, κειέηεο θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη 
ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ 
θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, 
ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Η έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο 
απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 
 
Δηδηθά γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα 
πνπ ζα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
 
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  
 

 

Άξζξν 19: Δλζηάζεηο 

1. ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη 
πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 
ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ.  
 
2. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 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 πνζνχ ίζνπ 
κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 
δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη 
δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  
 
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ θαη 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηνπ αλσηέξσ 
παξαβφινπ. 
 
. 
 3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο,  εθηφο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 
 

Άξζξν 20 Τπνγξαθή ζύκβαζεο - Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

 
ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν, ν Ο.Α.Κ. Α.Δ. απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε 
πνπ αλαθέξεη θαη ηελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα 
κε ηελ απνζηνιή ηεο αλαθνίλσζεο ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 
Ο αλάδνρνο  ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο αξλεζεί ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο, ηφηε θεξχζζεηαη έθπησηνο.  
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Η ηζρχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κήλεο (12) κήλεο 
κεηά. Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.  
 
Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. έρεη δηθαίσκα λα ζπλάςεη κε ηνλ αλάδνρν πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε (κέζσ 
ζύληαμεο πγθξηηηθνύ πίλαθα) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ η. Α’ 64/16.03.2007) παξ. 25 
(άξζξν 31 νδεγίαο 2004/18/ΔΚ). 
 
Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ 
απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

 (α) αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηε ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ.. 

 (β) αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο 
εληνιέο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ., 

 (γ) αλ ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε ζχκβαζε,  

 (δ) αλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή 
αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο 
ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, 

 (ε) αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε 
ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 

 

 

Άξζξν 21 : Παξάδνζε – Παξαιαβή 

 
Η έλαξμε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα  θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζχκβαζε θαζψο θαη ε 
εκεξνκελία ιήμεο απηνχ. Θα ηεξείηαη βηβιίν επηθνηλσλίαο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. κε ηα αξκφδηα φξγαλα 
ηνπ αλάδνρνπ φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά νη ηπρφλ παξαιείςεηο ηνπ αλάδνρνπ θαη ηα 
παξάπνλα σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Αληίγξαθν ησλ θαηαρσξήζεσλ ζα 
πξνσζείηαη ζηνλ αλάδνρν γηα ελεκέξσζε θαη ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 
Ο.Α.Κ. Α.Δ. 
 Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. ζπγθξνηεί εηδηθή επηηξνπή παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ 
πάξνρν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζπληάζεη πξσηόθνιιν παξαιαβήο εξγαζηώλ αλά κήλα ην νπνίν 
επηζπλάπηεηαη ζην εθάζηνηε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο ηνπ αλάδνρνπ. 
Η ιήμε ηεο χκβαζεο πηζηνπνηείηαη κε ηελ βεβαίσζε πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. 
Γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη γηα έιεγρν ηελ ηειηθή 
έθζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ. Η έγθξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξσηνθφιισλ 
παξαιαβήο απνηειεί ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα 
πκβνχινπ. 

 

 

Άξζξν 22 :Πιεξσκή – Κξαηήζεηο 

 
Η πιεξσκή ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 
παξνρήο ησλ αλάινγσλ ππεξεζηψλ, ηελ ζχληαμε ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ, φπνπ 
πεξηιακβάλνληαη ηα πξσηφθνιια παξαιαβήο,  θαη µε ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ λφµηµσλ 
παξαζηαηηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ µε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφµηµσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν 
πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 
εληαικάησλ θαη ν νπνίνο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε 
ζχληαμε ηνπ ινγαξηαζκνχ. 
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Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα εμήο: 

 Πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 

 Σηκνιφγην ηνπ πάξνρνπ ππεξεζίαο εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

 Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ., 
εθφζνλ έρεη πξνβιεθζεί ζηε δηαθήξπμε ή ζην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

 

Άξζξν 23 : Γηαηηεζία 

 
Ο αλάδνρνο θαη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θαιφπηζηα θάζε δηαθνξά, πνπ 
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Δπί 
δηαθσλίαο, ε δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Διιεληθή 
Ννκνζεζία, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 
Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 
πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα Γηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, 
ζχκθσλα πάληα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ 
επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά 
Γηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 
 

 

Άξζξν 24  : Κήξπμε έθπησπηνπ αλαδόρνπ – πνηληθέο ξήηξεο 

 
Σν Γ. ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. δηθαηνχηαη θαη ππνρξενχηαη λα θεξχμεη ΔΚΠΣΧΣΟ ηνλ αλάδνρν γηα 
παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, νη νπνίνη είλαη θαη ζεσξνχληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 
νπζηψδεηο θαη ζχκθσλα κε ηελ ππφ ηνπ Νφκνπ νξηδφκελε δηαδηθαζία. 
 
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο: 
 
α) Δάλ δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε εληφο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο.  
 
β)  Δάλ δελ δηαζέηεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ησλ αηφκσλ (απαζρνινπκέλσλ )  
 
γ) Δάλ ην πξνζσπηθφ απηνχ απνθαζίζεη λα θεξχμεη απνρή ή αζθήζεη ην δηθαίσκα επίζρεζεο 
εξγαζίαο αλεμάξηεηα απφ ηελ λνκηκφηεηα ε κε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ ηνπ, θαη’ απηνχ, γηα ηηο 
φπνηεο απαηηήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νπδεκία, πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ, ππνρξέσζε έρεη έλαληη 
απηψλ ν Ο.Α.Κ. Α.Δ. . 
 
δ)  Δάλ δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ην έξγν, πξηλ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 
ηελ πεξίπησζε απηή ν Ο.Α.Κ. Α.Δ. δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν: 
 

 Σελ θαηαβνιή ηνπ 10% ηεο κεληαίαο θαηαβνιήο σο πνηληθή ξήηξα θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 
έθπησζεο, δειαδή ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο ή ηπρφλ αλάζεζε ηνπ έξγνπ  ζε άιινλ 
ελδηαθεξφκελν πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. 

 Σελ θαηαβνιή ηεο ηπρφλ πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο ηηκήο, απφ ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε άιινλ 
ελδηαθεξφκελν, πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. 

 Δάλ ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη έγθαηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή 
πιεκκεινχο εξγαζίαο ζα ππφθεηηαη ζε πξνθνξηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα  έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ηα 
αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα θξαηνχληαη ζην πξσηφθνιιν ην νπνίν ηεξείηαη ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ε 
πεξίπησζε επαλάιεςεο ζα επηβάιιεηαη απφ ηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. πνηληθή ξήηξα απφ 1.000,00 € έσο 
3.000,00 €  αλάινγα κε ην είδνο ηεο δεκίαο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πην πάλσ ξήηξα 
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δηπιαζηάδεηαη δηαηεξνχκελνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο θήξπμεο ηνπ 
αλάδνρνπ σο εθπηψηνπ.   

  
Οη ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 
 
 
Καηά ηεο απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο   
 
 
Δάλ παξαηεξεζνχλ επαλεηιεκκέλα νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηφηε ην Γ.. ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. δχλαηαη 
κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ, λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν κε αληίζηνηρε 
παξαθξάηεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 
 
 
 
Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
αλάδνρνο: 
 
α) Γελ ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ έρνπλ γίλεη ηνπιάρηζηνλ δχν έγγξαθεο ζπζηάζεηο. 
 
β) Γελ δχλαηαη λα εθηειεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (ζάλαηνο, αζζέλεηα 
θιπ.). 
 
Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο ν Ο.Α.Κ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ παξνρή 
ππεξεζίαο ζε άιιν ελδηαθεξφκελν, ν νπνίνο είρε ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ, κε ηε ηηκή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ. 
 
 
Γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ην δηαγσληζκφ θαη πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007,  4281/2014 θαη 4412/2016. 
 
 

 
Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

 
                              Καδάζεο Φψηεο 

 
 
 


