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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Επωνυμία ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΟΑΣΘ ΒΑΥΡΕΤΟΥ ΟΔΟΣ ΓΟΛΓΟΚΑ 2  

Ρόλθ ΧΑΝΛΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 73005 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τθλζφωνο 2821029300 

Φαξ 2821029250 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  oakae@oakae.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ε. Μθλιδάκθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.oakae.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ΝΡΛΔ και ανικει ςτον Ευρφτερο Δθμόςιο Τομζα. 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
ςτθν διεφκυνςθ (URL) : 

 μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΚΘΜΔΘΣ. 

 τθσ διαδικτυακισ πφλθσ diaygeia.gov.gr  τθσ ΔΛΑΥΓΕΛΑΣ. 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.oakae.gr 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για όλα τα τμιματα.1 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ςαράντα τριϊν χιλιάδων εξακοςίων 
ογδόνταευρϊ (43.680,00 €)μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %, ιτοι πενιντα τζςςερισ χιλιάδεσ εκατόν 
εξιντα τρία ευρϊ και είκοςι λεπτά(54.163,20 €)με ΦΡΑ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ζωσ 31-12-2017. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει 2τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ3: 

                                                           
1
 Θ Α.Α. ςυμπλθρϊνει για πόςα τμιματα ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει προςφορά (για ζνα, περιςςότερα και 

πόςα ςυγκεκριμζνα  ι για όλα τα τμιματα) 
2
 Άρκρο 86 ν.4412/2016  
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του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)4, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

*Μζχρι τισ 31/03/2017+ του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων 
ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21γσ 
Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ 
τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ 
Δεκεμβρίου 2007 (L335)»5,  , 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,6 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)7 

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν8 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 9, 

                                                                                                                                                                                                 
3
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

4
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

5
 Ζωσ τθν 31.03.2017 για τθν παροχι ζννομθσ προςταςίασ κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμβάςεων άνω των ορίων 

παραμζνει ςε ιςχφ ο ν. 3886/2010, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. 27 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377, των παρ. 7,8 και 11 του 
άρκρου  379 με τθν επιφφλαξθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 376 του ν. 4412/2016.  

 Συνεπϊσ θ ςχετικι αναφορά ςτο ν. 3886/2010 ςυμπλθρϊνεται μόνο εφόςον θ ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ αφορά ςε δθμόςια 
ςφμβαςθ προμθκειϊν άνω των ορίων 

6
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

7
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του 
άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο 
διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379. 

8
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ 

άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ 
περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
379, 
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του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”10 

του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με 
τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων 
Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν 
προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»11, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ 
λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

[Μζχρι 31/12/2016+ του π.δ 113/2010 (Αϋ 194) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ 
ιςχφει12, 

*από 01/01/2017 τίκεται ςε ιςχφ το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”+ 

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων »13 

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..),14 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

Τον Ν. 4138/19-03-2013 , Άρκρο 3 «περί ςυςτάςεωσ τθσ Ο.Α.Κ. Α.Ε.». 

Τθν υπϋαρικμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξθ ςυγχϊνευςθσ του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου 
«Οργανιςμόσ  Αναπτφξεωσ Ανατολικισ Κριτθσ» και του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου 
«Οργανιςμόσ Αναπτφξεωσ Δυτικισ Κριτθσ» με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ-Σφςταςθ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ υπό 
τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία» (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013). 

                                                                                                                                                                                                 
9
 Σφμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 1θ Λανουαρίου 

2021  
10

 Σφμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ δθμοςίευςθ των 
προκθρφξεων ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου 

11
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 

άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

12
 Από 01.01.2017 τίκεται ςε ιςχφ το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” το οποίο με το άρκρο 

13 καταργεί το π.δ 113/2010  
13

 Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 38 παρ. 6 του ν. 
4412/2016 (Ρρβλ Αιτιολογικι Ζκκεςθ του εν λόγω νόμου, ς. 75) 

14
 Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

και ςτο μζτρο που δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ και αφορά ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 
εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ των 60.000€ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ, για τισ οποίεσ εφαρμόηονται θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ. Βλ. Αιτιολογικι Ζκκεςθ του ν. 4412/2016, ς. 75  
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Τθν υπϋαρικμ. Δ16γ/012/262/Γ περί οριςμοφ Ρροζδρου, Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και μελϊν του Δ.Σ. τθσ 
Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 284/20-06-2013)  και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ. 

Τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ τ. Β 2836/07-11-
2013). 

Τθν υπϋαρικμ. Δ16γ/584/7/425/Γ ζγκριςθ του Καταςτατικοφ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία 
«Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (ΟΑΚ Α.Ε.) ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013. 

Τθν υπϋαρικμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαςθ φκμιςθ μεταφοράσ αρμοδιοτιτων, εκτελοφμενων και προσ 
εκτζλεςθ ζργων και ςυναφϊν κεμάτων τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Δθμοςίων Ζργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειοσ Οδικόσ 
Άξονασ Κριτθσ» και τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Δθμοςίων Ζργων (ΕΥΔΕ) «Μελζτθ και Καταςκευι ζργου 
φδρευςθσ Θρακλείου Κριτθσ και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποςελζμθ» ςτθν Ανϊνυμθ Εταιρεία 
«Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.29 του άρκρου 3 του 
Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Αϋ72)»  

Τθν υπ αρικμπρωτ Δ4-38/16-01-2017 ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Συγκοινωνιακϊν και 
Υδραυλικϊν Ζργων (ΑΔΑΜ : 17REQ005764247) 

Το απόςπαςμα πρακτικοφ 01/2017 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ ΚΕΜΑ ΘΔ ΝΟ 10 

Τθν υπ. αρικμπρωτ778/06-02-2017 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 7ΦΤ3ΟΞ5Ψ-24Ν….,ΑΔΑΜ 
:17REQ005766344 

Τθν υπ. αρικμπρωτ6821/23-12-2016 απόφαςθ ςυγκρότθςθσ επιτροπϊν ΟΑΚ ΑΕ.(AΔΑ: 6Κ9ΜΟΞ5Ψ-ΓΦ9) 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

 

Ημερομθνία ζναρξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν είναι θ14/02/2017, θμζρα  Σρίτθκαι ϊρα 09:00 15 

Ημερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν είναι θ   27/02/2017, θμζραΔευτζρα και ϊρα 13:00. 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ςτθν Όαςθ Βαρυπζτρου ςτισ  27/02/2017 
θμζραΔευτζρα και ϊρα 13:00. 

 

Οι προςφορζσ που για οποιοδιποτε λόγο κατατεκοφν ι υποβλθκοφν μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ 
κατάκεςθσ προςφορϊν δεν κα γίνουν αποδεκτζσ και κα επιςτραφοφν ςτουσ διαγωνιηόμενουσ χωρίσ να 
αποςφραγιςτοφν. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 16 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 17.  

                                                           
15

 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου 

16
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016.Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να 
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ 
εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ  

17
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΚΥΑ Ρ1/2380/2012 (Β 3400). Από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

παρ. 6 του άρκρου 38 κα δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και θ προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ, άρκρο 379§3 του Ν.4412/2016.  
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Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 
ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ). 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :  www.oakae.gr  ςτθν διαδρομι : ΑΧΛΚΘ ΣΕΛΛΔΑ►ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ►ςτισ 14/02/2017 

Θ περίλθψθ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτον τοπικό τφπο, ςτθν εφθμερίδα ΧΑΝΛΩΤΛΚΑ ΝΕΑ ςτισ      
14/02/2017. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ18 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

1.8 Αξκόδηεο αξρέο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

1) Ανακζτουςα Αρχι του Ζργου είναι ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ(Ο.Α.Κ. Α.Ε.) 

2) Αρχι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςισ του είναι θ Επιτροπι Διενζργειασκαι 
Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

3) Αρμόδια για τυχόν ενςτάςεισ είναι θ Επιτροπι Ενςτάςεων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

4) Αρμόδια για τθν παραλαβι του ζργου είναι θ Επιτροπι Ραραλαβισ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

                                                           
18

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα19 

 Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ με τα 
Ραραρτιματα20 που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Α–ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Β - ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ- ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Γ - ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΚΥΛΛΝΔΩΝ ΧΛΩΛΟΥ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Δ - ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΚΥΛΛΝΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΧΛΩΛΟΥ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Ε - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Η –  Σχζδιο ςφμβαςθσ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ Θ - Τυποποιθμζνο ΣΤ  Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+21 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν επιπλζον πλθροφορίεσ για το παρόντα διαγωνιςμό, από τον 
Οργανιςμό Ανάπτυξθσ Κριτθσ– Ο.Α.Κ. Α.Ε.(ΠαςθΒαρυπζτρου - 73100 Χανιά,) - υπεφκυνοι: Σαρθμανϊλθσ 
Γεράςιμοσ– τθλ. 28210-29249,– και κ. Μθλιδάκθσ Ευςτράτιοσ - τθλ: 2821029214, emailoaκae@oakae.gr 
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ Δευτζρα –Ραραςκευι  και ϊρεσ 09:00-15:00. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

                                                           
19

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

20
 Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 
21

 Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων 
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν22. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.23 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.24 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).25 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οποιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα *πχ αγγλικι+, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα26. 

2.1.5 Δγγπήζεηο27 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το ΤΜΕΔΕ (πρϊθν Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ 
ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

                                                           
22

 Άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
23

 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ. 

24
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

25
 Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 

26
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

27
 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
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Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι κα επικοινωνιςει με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.28 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι29 για τθν υποβολι προςφοράσ30. [Ο ΟΑΚ ΑΕ 
μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, 
εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ+ 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.31 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο32- 

 

Στον παρόντα διαγωνιςμό δεν απαιτείται.  

                                                           
28

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ  εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

29
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

30
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

31
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

32
 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 

17PROC005793591 2017-02-13

ΑΔΑ: ΩΟΡΦΟΞ5Ψ-Γ58



Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. _Διακήρυξη 6/2017 Σελίδα 12 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ33 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ34 :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

                                                           
33

 Ρρβλ άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
34

 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016.  
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2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ35.  

2.2.3.3.36α)Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ , όπωσ ενδεικτικά δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
 
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται37 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ38,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

                                                           
35

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

36
 Επιςθμαίνεται ότι θ πρόβλεψθ τθσ παρ. 3 για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

δυνατότθτα τθσ A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωςθ που δεν επικυμεί να προβλζψει τθ ςχετικι 
δυνατότθτα θ A.A. διαγράφεται θ παράγραφοσ  3 α ι/και β αντίςτοιχα. 

37
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

38
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ[ 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)39. 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.440 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 41. 

                                                           
39

 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του 
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

40
 Ππωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ 

41
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
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2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3.10. Πταν δεν υποβλθκοφν κάποιο από τα απαιτοφμενα των ειδικϊν όρων του Ραραρτιματοσ Β. 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο42 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό43Ελλάδοσ. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα44 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ κα ςυμπεριλάβουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά τα απαραίτθτα 
ζγγραφα που κα αποδεικνφουν  τον γενικό45 ετιςιο κφκλο εργαςιϊν46 για τα  ζτθ 2014-2016. 

Στθν περίπτωςθ που κάποιοσ οικονομικόσ φορζασ που δεν διακζτει κανζνα κφκλο εργαςιϊν ι λιγότερα 
από τρία ζτθ, θ  προςφορά δεν αποτελεί λόγω αποκλειςμοφ. 

                                                           
42

 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
43

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
44

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΛΛ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

45
 Ο ''γενικόσ'' κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα. 

46
 Ο ελάχιςτοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν που ςυμπλθρϊνεται ςτα ςυγκεκριμζνα πεδία από τθν A.A. δεν υπερβαίνει το 

διπλάςιο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ από δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςχετικά με τουσ 
ειδικοφσ κινδφνουσ που αφοροφν τθ φφςθ των αγακϊν (πρβλ. άρκρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016) 
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα47 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά τουσ, κατά το τρία 
τελευταία ζτθ: 

α) τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν που ζχουν εκτελζςει κατά τα τρία τελευταία ζτθ.48ςυναφοφσ 
αντικειμζνου που ζχουν παραςχεκεί τα τελευταία τρία ζτθ, με μνεία για κάκε ςφμβαςθ, του ακριβοφσ 
αντικειμζνου, του αποδζκτθ των υπθρεςιϊν (είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα), του 
χρόνου παροχισ των υπθρεςιϊν, του ποςοφ (φωτοαντίγραφα ςυμβάςεων, δελτίων παροχισ υπθρεςιϊν, 
πρωτοκόλλων παραλι βεβαιϊςεων καλισ εκτζλεςθσ που να πιςτοποιοφν τα παραπάνω). 

β) τον τεχνικό εξοπλιςμό που διακζτουν. 

γ) το εργατοχπαλλθλικό δυναμικό. 

 

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ49. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

 

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ50. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 

                                                           
47

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

48
 Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν 

πριν από τθν τελευταία τριετία   
49

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

50
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
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οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 51. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 52. 

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΣΤ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ53 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΑΚ ΑΕ www.oakae.gr 

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα54 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201655. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7)56. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.457. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

                                                           
51

 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   
52

 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
53

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΛΛΛ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

54
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

55
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

56
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

57
 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 
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εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν58. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά59: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

                                                           
58

 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
59

 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν60, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία . *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, καιεφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσπροςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο 
να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν 
του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με 
θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το 
οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ 
τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 61.και 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

                                                           
60

 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
61

 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.62 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό ΕπιμελθτιριοΕλλάδοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τισ απαραίτθτεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.63 . Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, 
για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει 
τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.64 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
τα απαραίτθτα ζγγραφα.65 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ66 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

                                                           
62

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

63
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του 

Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του 
οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, 
ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

64
 Θ καταλλθλόλθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
65

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 

66
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.9.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.67 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο68 

Κριτιριο ανάκεςθσ69 τθσ Σφμβαςθσ70 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράβάςει 
τιμισ71 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 72[ 

ΚΙΤΗΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ωσ κριτιριο αξιολόγθςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι προςφερόμενου υλικοφ που καλφπτει το ςφνολο των 
προδιαγραφϊν και των ειδικϊν όρων αναγόμενθ ανά κιλό άνυδρου αερίου χλωρίου (προϊόν και 
μεταφορά). 

Ο ΟΑΚ ΑΕ ζχει το δικαίωμα να διενεργιςει ζλεγχο ςτισ Εγκαταςτάςεισ του μειοδότθ – προμθκευτι πριν 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, για να διαπιςτϊςει αν διακζτει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό, ϊςτε να 
ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ του ΟΑΚ ΑΕ ςε ποςότθτα και ποιότθτα προϊόντοσ. 

Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. (Χαμθλότερθ 
τιμι). 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ Διακιρυξθσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ,θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ 
τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ73. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

                                                           
67

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

68
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
69

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΛΦ)  

70
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
71

 Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο 
(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 

72
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 

73
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Α. Οι ενδιαφερόμενοι να ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλουν εμπροκζςμωσ τθν 
προςφορά τουσ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ό,τι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ.  

 

Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτο πρωτόκολλο του Οργανιςμοφ (Παςθ Βαρυπζτρου, Οδόσ Γολογοκά 2, 
Χανιά, ΤΚ 73005,) το αργότερο μζχρι      27/02/2017  ϊρα ……13:00 π.μ. μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ζξω 
από τον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα τα εξισ: 

ΤΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΟΥ ΡΟΣΦΕΟΝΤΑ 

ΡΟΣΦΟΑ ΓΛΑ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ  /2017 ΜΕ ΤΛΤΛΟ:  …………………………….. 

Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ:      -/……./2017…………………………….και ϊρα:       :00 π.μ. 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν: ζωσ και τθν     -…………. 

θμζρα …………………… και ϊρα      :00 

 

ΡΟΣ: ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ ΑΕ, ΟΑΣΘ ΒΑΥΡΕΤΟΥ ΟΔΟΣ ΓΟΛΓΟΚΑ2, ΧΑΝΛΑ ΤΚ 73005 

Τθν ζνδειξθ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΡΟ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ» 

 

Οι Ρροςφορζσ μποροφν να αποςτζλλονται με οποιανδιποτε τρόπο, επί αποδείξει, με τθν προχπόκεςθ ότι 
αυτζσ περιζρχονται ςτθν παραπάνω υπθρεςία μζχρι τθν κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα, με ευκφνθ του 
ενδιαφερόμενου. 

 

Ρροςφορά που είτε υποβλικθκε μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα, είτε ταχυδρομικθκε 
ζγκαιρα αλλά δεν ζφκαςε ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία, δεν κα λαμβάνεται υπόψθ και κα επιςτρζφεται ςτον 
ενδιαφερόμενο. Οι προςφορζσ πρζπει να υπογράφονται από τουσ ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ ι τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

 

Ρεριεχόμενο προςφορϊν 

 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ζνα ενιαίο φάκελο ι ςυςκευαςία. 

 

Στο φάκελο κάκε προςφοράσ (Ενιαίοσ Φάκελοσ ι ςυςκευαςία και ςτουσ υποφακζλουσ) πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 

Α)θ λζξθ Ρροςφορά ι Αίτθςθ ςυμμετοχισ,  

β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ,  

γ) ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ,  

δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ),  

ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.  

 

Ο φάκελοσ περιλαμβάνει τισ πρωτότυπεσ προςφορζσ-δικαιολογθτικά . 
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Οι ανωτζρω φάκελοι αποςτζλλονται ςτον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 
απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν 
προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι 
περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μετά τθν κακοριηόμενθ από τθ διακιρυξθ θμερομθνία και ϊρα, κεωροφνται 
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

 

● Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν διακιρυξθ.  

 

● Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν. 

 

● Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των 
ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό. 

 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ζχει τθν ευκφνθ φφλαξθσ των προςφορϊν ςε 
κατάλλθλο χϊρο. 

 

Ο κάκε υποψιφιοσ με μόνθ τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, γενικοφσ και ειδικοφσ.  

 

Μζςα ςε κάκε ςφραγιςμζνο υποφάκελο («ΡΩΤΟΤΥΡΟ») του ενιαίου φάκελου ι ςυςκευαςίασ τθσ 
προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα ωσ εξισ : 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα (Σχιμα 1) 

:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ » ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςασ 

β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται θ τεχνικι 
προςφορά και το φφλλο ςυμμόρφωςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ και τθν παροφςασ 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα  

 

Στου ανωτζρω φακζλουσ κα πρζπει να αναφζρονται εκτόσ του περιεχομζνου (Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, 
Τεχνικι προςφορά, Οικονομικι προςφορά , ο τίτλοσ,ο αρικμόσ διακιρυξθσ , θ θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

 

Σχιμα 1: Υποβολι φακζλων Ρροςφοράσ 
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Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 
διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν υπογεγραμμζνθ τόςο τθν τεχνικι, όςο και τθν οικονομικι 
προςφορά. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν74: 

 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/201675, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.oakae.g και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα 
Δ). 

β) Νομιμοποιθτικά  ζγγραφα ςυμμετζχοντοσ ςφμφωνα με 2.2.8.2 παράγραφο Β6. 

Γ ) Τα απαραίτθτα ζγγραφα τθσ παραγράφου2.2.4  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» 

H τεχνικι προςφορά κα περιλαμβάνει  

Α) Ρλιρθσ  τεχνικι ζκκεςθ  ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (Ραραρτιματα Α-Δ) ςυνοδευόμενθ 
με τα απαραίτθτα αποδεικτικά ζγγραφα που απαιτοφνται  

Β) Τα αποδεικτικά ζγγραφα των παραγράφων 2.2.5 και 2.2.6 

Γ) Υπεφκυνθ Διλωςθ,  να αναγράφει ότι : ο τρόποσ προμικειασ που προτείνει διαςφαλίηει τθν 
αδιάλειπτθ τροφοδότθςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Νεροφ Αποςελζμθ (Ε.Ε.Ν.)του Ο.Α.Κ. Α.Ε. με 
αζριο χλϊριο κακϊσ και ότι  ο χρόνοσ  παράδοςθσ τθσ παραγγελίασ δεν κα μεγαλφτεροσ τθσ μίασ (1) 
εβδομάδασ,  

Σε περίπτωςθ που υπάρξει κακυςτζρθςθ παραδόςεωσ μεγαλφτερθ τθσ μίασ (1) εβδομάδασ, χωρίσ 
εξαιρετικι αιτία και χωρίσ να ζχει τεκεί εγκαίρωσ ςε γνϊςθ του ΟΑΚ ΑΕ για τθν εξζταςθ αυτισ, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 του κεφαλαίου 5. «Ειδικοί Προι 
Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ» και ο ανάδοχοσ κθρφςςετε ζκπτωτοσ με  τισ ανάλογεσ κυρϊςεισ. 
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 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
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 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr 

ΕΝΛΑΛΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ι 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ 
ΡΩΤΟΤΥΡΑ 

ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ-
ΡΟΣΦΟΕΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΛΚΘ 
ΡΟΣΦΟΑ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ 
ΡΟΣΦΟΑ 
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Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν76. 

 

2.4.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»/Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τιμι 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ διακιρυξθσ. 

Η τιμι κα δίνεται ανά κιλό προϊόντοσ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, και ζξοδα μεταφοράσ ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν 
προμικεια των υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ77. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι78 ςτο κεφάλαιο Δ του Ραραρτιματοσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να ςυμπλθρϊςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τον πίνακα ςτο «ΕΝΤΥΡΟ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» και να τον περιλάβουν ςτον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι 
Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά είναι υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα και πρζπει να 
αναφζρει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ.  

Το ςυνολικό κόςτοσ ζργου περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα περιλαμβανομζνου των φόρων, τελϊν, λοιπϊν 
εξόδων κλπ. 

Το ςυνολικό κόςτοσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει όλεσ τισ επιβαρφνςεισ, οι οποίεσ βαρφνουν αποκλειςτικά 
τον προςφζροντα, κακϊσ και τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προςφζροντα. 
Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται κάκε άλλο κόςτοσ που είναι δυνατό να τισ επιβαρφνει. 

2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ79 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 120 μζρεσ  
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
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 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 
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 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
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 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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2.4.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ80 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,81 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ)θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
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 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ82 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, παρουςία των υποψθφίων ι τυχόν νομίμων εκπροςϊπων τουσ, αν αυτοί το επικυμοφν. 

Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ (θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ διαγωνιςμοφ). 

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο εκπρόκεςμα, 
επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία: 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, 
παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν 
από αυτοφσ. 

2. Τα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ: 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςτθν 
ανοικτι διαδικαςία, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται 
από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι 
προςφορά, ανά φφλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται 
από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν πρόςκλθςθ. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, και ςυντάςςει 
πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και 
βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ. 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν ειδικι πρόςκλθςθ και ακολουκεί 
ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω 
ςτάδια α ϋκαιβϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

3. Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου του 
ΟΑΚ ΑΕ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Κατά τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν 4412/2016. 

Συμπλιρωςθ - αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν 

(άρκρο 56 παρ. 3 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) 
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 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και Αρικμ. Ρ1/2390/16.10.2013 Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) (Βϋ2677).  
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1. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, ο ΟΑΚ ΑΕ μπορεί να καλεί 
εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι 
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ 
από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ 
να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

2. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι 
πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, 
διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των 
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ 
από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το 
περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που 
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74), μεταφράςεων και λοιπϊν 
πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα 
υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, κατά το πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια 
μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, 
αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που 
ζχουν ιδθ υποβλθκεί. 

3. Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των οικονομικϊν 
φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

4. Ο ΟΑΚ ΑΕ μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία 
θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν 
περιζχει αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι 
υπολογιςτικά ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευκοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι 
δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει 
ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ. 

5. Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ1 ζωσ 4, είναι υποχρεωτικι για τον ΟΑΚ ΑΕ αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, 
λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ. 

 

Κριτιριο για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ είναι θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΟΨΗ ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. 

 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνον οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί 
ωσ τεχνικά αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ,  

 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ]   
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Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ, κατά των ανωτζρω 
αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ/προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο83 - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 84 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα 
ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτισ. 
 
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα 
ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ. 
 
Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, 
ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν 4412/2016 είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72, εφόςον είχε προςκομιςκεί και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται.  
 
Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν 
4412/2016, εφόςον είχε προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων 
ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του 
προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα 
από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται 
θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74  του Ν 4412/2016, ι θ πλιρωςθ μιασ ι 
περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 και τα 
άρκρα 75, 76 και 77 του Ν 4412/2016,, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν 
επιφφλαξθ του άρκρου 104, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, είχε 
προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72, εφόςον είχε προςκομιςκεί, και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 
104, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. 

                                                           
83

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
84

 Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103 
του ν. 4412/2016). Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν 
μζςων' θ Α.Α. δφναται, αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ 
ιςχφοσ τουσ, να κζςει με τθ διακιρυξθ ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, εντόσ 
του οποίου κα πρζπει να εκδίδονται πχ. ενόσ μθνόσ 
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 1 και το άρκρο 75 θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 
 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ παραγράφουσ 3, 4 ι 5 είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα 
αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ του άρκρου 105 . 
 
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ 
 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
κατόπιν τθσ κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, και εφόςον αυτόσ 
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.8.2. 

Ιτοι  

Α. ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από 
τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, 
εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και για 
τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 
απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει 
ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει 
να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

3 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει 
ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το 
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πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ 
προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

6  Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςτο ποςό 5% επί του προχπολογιςμοφ ιτοι 
2.184,00 ευρϊ  

 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα παραπάνω δικαιολογθτικά εκδίδονται με βάςθ τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό 
πιςτοποιθτικό. 

 

Β. ΑΛΛΟΔΑΡΟΙ 

 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, 
απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και 
για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 
απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι 
υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

3 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία 
κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ςε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ 

4 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου 
Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ 
και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ 
μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
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5 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα 
δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

6 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα 
οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

6  Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςτο ποςό 5% επί του προχπολογιςμοφ ιτοι 
2.184,00 ευρϊ  

 

Γ. Τα Ημεδαπά Νομικά Ρρόςωπα 

Α/Α  ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι α) ομόρρυκμοι εταίροι 
και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. ι Λ.Κ.Ε. γ) Τα μζλθ του Δ.Σ. και ο 
Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου 
δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 
δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, 
πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα 
που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει 
να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των 
νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά 
ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ). 

3 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι 
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ 

4 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι 
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το 
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ ότι δεν τελοφν υπό κοινι 
εκκακάριςθ του ΚΝ. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 
1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ 
κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

6 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ 
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τθσ προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του 
υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το 
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα 
οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ 

6  Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςτο ποςό 5% επί του προχπολογιςμοφ ιτοι 
2.184,00 ευρϊ  

 

Δ. Τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα 

 

Α/Α  ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται 
από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του 
προςϊπου αυτοφ από το οποίο να προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ 
του νομικοφ αυτοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι 
απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν 
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια 
χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 
4412/2016. Το απόςπαςμα ι το ζγγραφο αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 
τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των 
νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά 
ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ). 

3 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι 
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό 
πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ.. 

4 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία 
κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ 
του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ 

5 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε 
εκκακάριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το 
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πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ 

6 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του 
οικείου Επιμελθτθρίου / Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ 
οργανϊςεισ και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, 
κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει 
εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του 
υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το 
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό 

8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα 
οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

6  Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςτο ποςό 5% επί του προχπολογιςμοφ ιτοι 
2.184,00 ευρϊ  

 

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν 
εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι 
αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν 
προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου 
Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ 
κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι 

 

Ε. Οι ςυνεταιριςμοί 

 

Α/Α  ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ 
ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
πρόεδροσ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ 
δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, 
ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από 
τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, 
δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ 
του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία 
των νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο 

17PROC005793591 2017-02-13

ΑΔΑ: ΩΟΡΦΟΞ5Ψ-Γ58



Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. _Διακήρυξη 6/2017 Σελίδα 35 

 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα 
ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ). 

3 Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ λειτουργεί 
νόμιμα. 

4 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό άλλθ 
ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ 

5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό 
πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ 

6 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το 
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από 
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

7 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ είναι αςφαλιςμζνοσ ,από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

8 Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςτο ποςό 5% επί του προχπολογιςμοφ ιτοι 
2.184,00 ευρϊ  

 

ΣΤ. Οι ενϊςεισ-κοινοπραξίεσ 

 

Α/Α  ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα 
Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ, 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ 
αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, 

ςυνεταιριςμόσ). 

 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
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3.4 Δλζηάζεηο 85 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ86, H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ , θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016 87. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 
ζνςταςθ γίνει δεκτι.  

Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά 
τθν 31θ Μαρτίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΛV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 
4412/2016. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

                                                           
85

 Για διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μζχρι και τθν 31θ Μαρτίου 
2017. Για τισ διακθρφξεισ που κα δθμοςιευκοφν μετά το ωσ άνω χρονικό ςθμείο διαμορφϊνεται αναλόγωσ το παρόν άρκρο 
με παράκεςθ των προβλζψεων των ςχετικϊν διατάξεων των άρκρων 364 επ. του ν. 4412/2016 

86
 Ρρβλ άρκρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

87
 Βλ. άρκρο 5 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2013 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ. 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ ι τθν απόφαςθ ανάκεςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα ΣΤ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 88 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, (άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 και 2.1.5. τθσ παροφςασ). Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να 
χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ 
αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των 
υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων 
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

                                                           
88

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.89. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. (ςε περίπτωςθ που ο 
ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι 
επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, 
προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι ςχετικά με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ αντικατάςταςισ 
του).  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.8.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016. 

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 9091 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο92 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

                                                           
89

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
90

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 
91

 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

92
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Με τθν τμθματικι παράδοςθ των υλικϊν και με τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων τιμολογίων. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ % επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ93από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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5.2.2.Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο94 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ95 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικάτμθματικά ςτο κτίριο χλωρίωςθσ τθσ Εγκατάςταςθ 
Επεξεργαςίασ Νεροφ (ΕΕΝ) Αποςελζμθ, Δ.Δ.Αγριανά, Δ. Χερςονιςου, Νομοφ Θρακλείου Κριτθσ ςφμφωνα 
με όςα ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Α. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν ΕΕΝ 
Αποςελζμθ, ωσ χϊροσ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει τα υλικά, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν χϊρο υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ υλικϊν, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/1696ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ).  

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ κα ςυντάξει πρωτόκολλοπαραλαβισ 
ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κακοριηόμενουσ χρόνουσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.97 

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο98 

Δεν ορίηεται αναπροςαρμογι τιμισ. 

 

 

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ ΟΑΚ ΑΕ 

 

Καηάςθσ Φϊτθσ 
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 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α–ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν τθν προμικεια, ιτοι τθν παραγωγι/αναςυςκευαςία, τθ 
μεταφορά και τθν παράδοςθ ςτθν Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Νεροφ (ΕΕΝ) Αποςελζμθ του Οργανιςμοφ 
Ανάπτυξθσ Κριτθσ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) αερίου χλωρίου για τθν επεξεργαςία πόςιμου νεροφ. Ο υποψιφιοσ 
προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ ζναντι του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για όλα τα ςτάδια από τθν παραγωγι και 
τυχόν αναςυςκευαςία του αερίου χλωρίου μζχρι τθν τελικι παράδοςθ ςτθν Ε.Ε.Ν. Αποςελζμθ τουΟ.Α.Κ. 
Α.Ε, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ μεταφοράσ κενϊν καιγεμάτων κυλίνδρων, τθσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ 
αυτϊν, κακϊσ και ενδεχόμενθ πιςτοποίθςθ αυτϊν. 

Ο υποψιφιοσωσ άνω προμθκευτισ δφναται να διενεργεί όλα τα παραπάνω ςτάδια είτε ο ίδιοσ είτε μζςω 
τρίτων με τουσ οποίουσ κα ςυμβάλλεται και δεςμεφεται προσ τοφτο με αντίςτοιχεσ ςυμφωνίεσ. 

Οφείλει όμωσ ςε κάκε περίπτωςθ να διατυπϊςει και να αποδείξει λεπτομερϊσ ότι ο τρόποσ 
προμικειασ που προτείνει διαςφαλίηει τθν αδιάλειπτθ τροφοδότθςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ 
Νεροφ Αποςελζμθ (Ε.Ε.Ν.)του Ο.Α.Κ. Α.Ε. με αζριο χλϊριο. 

 

Το Αζριο Χλϊριο, του οποίου θ διακίνθςθ γίνεται μζςα ςε χαλφβδινουσ κυλίνδρουσ ιδιοκτθςίασ του Ο.Α.Κ. 
Α.Ε., κακζνασ από τουσ οποίουσ φζρει μοναδικό κωδικό ταυτοποίθςθσ (βλ. ςυνθμμζνο Ρίνακα 1) πρζπει 
να ζχει ποιότθτα ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 937:2009 (ΕΛΟΤ ΕΝ 937:2011) ι νεότερο,τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ Τυποποίθςθσ (CEN), για τθν επεξεργαςία πόςιμου νεροφ. 

Θ ποςότθτα προμικειασ του αερίου χλωρίου τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ανζρχεται ςε 13.500,00 kg,ςε 
χαλφβδινουσ κυλίνδρουσ, ονομαςτικισ περιεκτικότθτασ του ενόσ (1) τόνου, ςυνολικοφ βάρουσ: μεικτό 
1.600 kg περίπου (900 kgCl2+ απόβαρο). 

 

Β. ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Ρυκνότθτα: Υγρό:  1,409 g/ml ςτουσ 20οC 

Αζριο: 3,169 Kg/m3   ςτα 101.3 kPa  ςτουσ   0οC 

            2,945 Kg/m3   ςτα 101.3 kPa  ςτουσ 20οC 

Διαλυτότθτα ςτο νερό: 7,26 g/lt ςτουσ 20οC και 100 kPa 

Τάςθ ατμϊν: 669 Κa  ςτουσ 20οC 

Σθμείο Ηζςεωσ: -34οC ςτα 100 kPa 

 

Κακαρότθτα: Το προϊόν πρζπει να περιζχει τουλάχιςτον 99,5% κατ’ όγκον χλϊριο. Ακόμθ δεν κα πρζπει να 
περιζχει πάνω από 20 mg/kg υγραςία, πάνω από 20 mg/kgτριχλωρίδιο του αηϊτου (NCl3) και πάνω από 
0,1 % κατά βάροσ αδρανι.  

 

Γενικά ςε ό,τι αφορά τα κριτιρια κακαρότθτασ, κα πρζπει να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ τθσ 
παραγράφου 4 του προτφπου EN 937/2009 ι νεότερου. 
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Σιμανςθ: 

α) Οι κφλινδροιαερίου χλωρίου κα πρζπει να φζρουν τθν κατάλλθλθ μόνιμθ ςιμανςθ κινδφνου ςε ό,τι 
αφορά το περιεχόμενο. Θ ςιμανςθ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1272/2008. 
Διευκρινίηεται ότι θ αναφορά ςτον προαναφερκζντα Κανονιςμό δεν απαλλάςςει το προμθκευτι από τθν 
υποχρζωςθ εφαρμογισ και τιρθςθσ οποιουδιποτε άλλου παραλλιλωσ ιςχφοντοσ κανονιςτικοφ 
κακεςτϊτοσ (Νόμου, Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ, Ρροτφπων κλπ).  

β) Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ οικ12436/706 (Οδθγίασ 2010/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου), πρζπει να γίνεται αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ και ςιμανςθ  κατά «π» των κυλίνδρων 
μεταφοράσ χλωρίου ιδιοκτθςίασ τουΟΑΚ ΑΕ Α.Ε. Ο προμθκευτισ χλωρίου πρζπει να εξαςφαλίηει τθν 
ικανοποίθςθ τθσ παραπάνω απαίτθςθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του 
παραρτιματοσ Δ. Κα πρζπει να δθλϊςει το διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ που κα αναλάβει τισ 
εργαςίεσ πιςτοποίθςθσ και τυχόν επανελζγχου. Κφλινδροι που δεν φζρουν τθ ςιμανςθ «π» δεν πρζπει να 
διακινοφνται.  

 

Γ. Ριςτοποιιςεισ-διαπιςτεφςεισ των εμπλεκόμενων ςτθν προμικεια 

 

Οι εμπλεκόμενοι ςτθν προμικεια οφείλουν να διακζτουν: 

 Ραραγωγόσ:α) εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο του παραδιδόμενου υλικοφ και ςφςτθμα διαχείριςθσ 
ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο από διαπιςτευμζνο προσ τοφτο φορζα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 
προτφπου ΕΝ ISO 9001:2008 ςε ςχζςθ με τθν παραγωγι του αερίου χλωρίου, β) Εργαςτιριο 
Ροιοτικοφ Ελζγχου διαπιςτευμζνο κατά ΕΝ ISO 17025. 

 Τυχόν αναςυςκευαςτισ:εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο του παραδιδόμενου υλικοφ και ςφςτθμα 
διαχείριςθσ ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο από διαπιςτευμζνο προσ τοφτο φορζα, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 9001:2008 ςε ςχζςθ με τθν αναςυςκευαςία του αερίου χλωρίου 

 ο οργανιςμόσ που κα αναλάβει τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι των κυλίνδρων: εςωτερικό ποιοτικό 
ζλεγχο εργαςιϊν και ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο από διαπιςτευμζνο προσ 
τοφτο φορζα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 9001:2008 ςε ςχζςθ με τθ 
ςυντιρθςθ και επιςκευι των κυλίνδρων  

 Ρρομθκευτισ: ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ πιςτοποιθμζνο από διαπιςτευμζνο προσ τοφτο 
φορζα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 9001:2008 ςε ςχζςθ με τθν πϊλθςθ 
χθμικϊν προϊόντων 

 Φορζασ πιςτοποίθςθσ κατά «π»: Ρρζπει να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 3 «Διαπίςτευςθ οργανιςμοφ» του Ραραρτιματοσ Δ. 

 

Δ. ΕΡΙΘΕΩΗΣΗ ΡΑΑΓΩΓΗΣ 

Τόςο ο παραγωγόσ όςο και ο τυχόν αναςυςκευαςτισ κα πρζπει να δθλϊςουν ότι αποδζχονται τθν 
επικεϊρθςθ τθσ παραγωγισ του προϊόντοσ από τον ΟΑΚ ΑΕ ι από φορζα ελζγχου τθσ επιλογισ τθσ και ςε 
χρόνο και ςυχνότθτα που κα επιλζγει οΟΑΚ ΑΕ και ότι κα παρζχουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ και τα μζςα που 
κα τουσ ηθτοφνται για τθ διευκόλυνςθ του ελζγχου αυτοφ. Ο φορζασ ελζγχου κα αμείβεται από τον ΟΑΚ 
ΑΕ. 

 

Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΩΝ 

Ο τεχνικόσ ζλεγχοσ των φιαλϊν εκτελείται με ευκφνθ του προμθκευτι, με ςυχνότθτα και μεκόδουσ που 
ορίηονται από τα Διεκνι πρότυπα ι κρίνονται αναγκαίεσ από το εξειδικευμζνο, κατά ρθτι διαβεβαίωςι 
του, ςτθν εργαςία αυτι προςωπικό του. Ειδικότερα κα πρζπει να τθρείται κατ’ ελάχιςτον θ Οδθγία 
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2010/35/ΕΚ ςχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλιςμό υπό πίεςθ και ιδιαίτερα οι υποχρεϊςεισ των φορζων 
εκμετάλλευςθσ όπωσ ορίηονται ςτθ διάταξθ του άρκρου 9 αυτισ.   

Ο ζλεγχοσ και θ ςυντιρθςθ των φιαλϊν, δοκιμζσ των δικλείδων και πωμάτων αςφαλείασ κλπ, εκτελοφνται 
από τον προμθκευτι προ τθσ πλθρϊςεϊσ τουσ. Ακολουκείται θ «διαδικαςία επιςκευισ φιαλϊν χλωρίου» 
του Ραραρτιματοσ Γ. 

 

ΣΤ. ΟΟΙ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 

Το χλϊριο κα μεταφζρεται εντόσ κυλίνδρων ονομαςτικισ περιεκτικότθτασ του ενόσ (1) τόνου με τα εξισ 
τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

Συνολικό βάροσ: μεικτό 1600 kgπερίπου (900kgCl2+ απόβαρο) 

Μικοσ κυλίνδρου: περίπου 2.100 mm 

Διάμετροσ: περίπου 824mm 

Τονίηεται ιδιαίτερα ότι, δεν επιτρζπεται να ειςζρχονται και να παραδίδονται ςτθν ΕΕΝ Αποςελζμθ 
φορτία/δρομολόγια με γεμάτουσ κυλίνδρουσ, τόςουσ, ϊςτε μαηί με τουσ ιδθ υπάρχοντεσ κυλίνδρουσ να 
μθν υπερβαίνουν τουσ 6 (ζξι) ςτθν Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Νεροφ (ΕΕΝ) Αποςελζμθ. Θ παράδοςθ 
γεμάτων κυλίνδρων μπορεί να γίνει μόνο εφόςον ζχει προθγθκεί θ απομάκρυνςθ κενϊν κυλίνδρων, ϊςτε 
ακροιςτικά με τουσ κυλίνδρουσ που παραδίνονται να είναι ςυνολικά ζξι ι λιγότεροι. 

Κάκε δρομολόγιο μεταφοράσ κυλίνδρων αερίου χλωρίου μπορεί να περιλαμβάνει από 1 ζωσ 4 
χαλφβδινουσ κυλίνδρουσ. 

Ο προμθκευτισ/μεταφορζασ κα πρζπει να ζχει ορίςει Σφμβουλο αςφαλοφσ μεταφοράσ, όπωσ 
προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1.8.3 τθσ ΚΥΑ 35043/2524 (ΦΕΚ 1385Β/2-9-2010) και να κατακζςει κατά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το προβλεπόμενο από τθν παράγραφο 1.8.3.7 τθσ ίδιασ ΚΥΑ πιςτοποιθτικό 
του Συμβοφλου. Επίςθσ, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κα πρζπει να γνωςτοποιιςει ςτον ΟΑΚ ΑΕ το 
προβλεπόμενο ςτθν παράγραφο 1.10.3.2 τθσ ΚΥΑ 35043/2524 ςχζδιο αςφαλείασ. 

Οι μεταφορζσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ και προδιαγραφζσ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 
κακϊσ και του RID/ADR (όπωσ ιςχφει από 1.1.2015)και κα ςυνοδεφονται με όλα τααπαραίτθτα 
δικαιολογθτικά και επίςθμα ζγγραφα, όπωσ DeclarationofDangerousGoods – DangerousPackingCertificate, 
αντίγραφα των οποίων κα παραδίδονται ςτθν ΕΕΝ Αποςελζμθ του ΟΑΚ ΑΕ Α.Ε. Τα οχιματα μεταφοράσ κα 
πρζπει να φζρουν τισ οριηόμενεσ για τθ μεταφορά επικίνδυνου φορτίου πινακίδεσ και ςθμάνςεισ. 

Κατά τθ μεταφορά του αερίου χλωρίου πρζπει να τθρείται θ νομοκεςία όπωσ αυτι προβλζπεται από τον 
Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (ΚΟΚ) (Ν.2696/1999, ΦΕΚ 57α/23-3-1999 και νεότερεσ τροποποιιςεισ 
αυτοφ.)  

Θ οδικι μεταφορά του χλωρίου διζπεται από τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ όρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συμφωνίασ 
για τθ Διεκνι Οδικι Μεταφορά Επικίνδυνων Φορτίων (Οδθγία 2008/68/ΕΚ). Με ευκφνθ του προμθκευτι 
τα οχιματα, που κα χρθςιμοποιεί κάκε φορά για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και οι 
οδθγοί τουσ κα είναι πιςτοποιθμζνοι κατά ΑDR. Τα ζγγραφα πιςτοποίθςθσ οχθμάτων και οδθγϊν κα 
πρζπει να υποβλθκοφν ςτον ΟΑΚ ΑΕ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εν πλω μεταφορά των χαλφβδινων κυλίνδρων του αερίου χλωρίου κα πρζπει να διζπεται από τουσ 
εκάςτοτε ιςχφοντεσ όρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συμφωνίασ για τθ Διεκνι Οδικι Μεταφορά Επικίνδυνων 
Φορτίων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Τα οχιματα που κα πραγματοποιοφν τθ μεταφορά του χλωρίου κα ζχουν κατάλλθλα διαμορφωμζνθ 
πλατφόρμα για τθν αςφαλι ςτιριξθ των κυλίνδρων χλωρίου. Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ/μεταφορζασ 
οφείλει να γνωρίηει το χϊρο του κτιρίου χλωρίωςθσ ςτθν ΕΕΝ Αποςελζμθ του ΟΑΚ ΑΕ και να ζχει λάβει 
υπόψθ τον χϊρο ϊςτετα οχιματα του ι επικακιμενεσ πλατφόρμεσ τουσ να μποροφν να 
φορτοεκφορτϊνουν εφκολα και με αςφάλεια. 

Ο προμθκευτισ/μεταφορζασ με δικι του δαπάνθ κα εξοπλίςει τα οχιματα με τα ειδικά ςυςτιματα 
εργαλείων προςωρινισ ζμφραξθσ των διαρροϊν χλωρίου, για όλουσ τουσ τφπουσ των κυλίνδρων χλωρίου 
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που χρθςιμοποιεί ο ΟΑΚ ΑΕ και με τα αναφερόμενα ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ του υλικοφ, Μζςα 
Ατομικισ Ρροςταςίασ για δφο άτομα, ςυμπεριλαμβανόμενων δφο αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν πεπιεςμζνου 
αζρα. Θ επικεϊρθςθ και θ προμικεια του παραπάνω εξοπλιςμοφ ζκτακτθσ ανάγκθσ και τθσ ετοιμότθτασ 
των οδθγϊν κα γίνεται από τον προμθκευτι. ΟΟΑΚ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελεφκερα 
ςχετικοφσ ελζγχουσ, ϊςτε να επιβεβαιϊνει τθν τιρθςθ τθσ εν λόγω απαίτθςθσ.  

Οι οδθγοί κα πρζπει να είναι ειδικά εκπαιδευμζνοι για μεταφορά επικίνδυνων φορτίων (και αντιμετϊπιςθ 
εκτάκτων περιςτατικϊν π.χ. διαρροϊν). Κατά τθν φορτοεκφόρτωςθ οι οδθγοί κα πρζπει να τθροφν τισ 
υποδείξεισ των αρμοδίων τθσ ΕΕΝ τουΟΑΚ ΑΕ και να κάνουν χριςθ των προβλεπόμενων Μζςων Ατομικισ 
Ρροςταςίασ. Ο προμθκευτισ/μεταφορζασ κα εκπαιδεφει και κα επανεκπαιδεφει με τθ ςυχνότθτα που 
προβλζπεται ςτθ Νομοκεςία (όπου προβλζπεται) με δικζσ του δαπάνεσ τουσ οδθγοφσ του, ςτον τρόπο 
χρθςιμοποίθςθσ εργαλείων προςωρινισ ζμφραξθσ κυλίνδρων χλωρίου και κα προςκομίςει ςτον ΟΑΚ ΑΕ, 
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, τα πιςτοποιθτικά εκπαίδευςισ τουσ. Οι οδθγοί είναι υποχρεωμζνοι να 
μετζχουν ςε αςκιςεισ ετοιμότθτασ και εκπαιδεφςεισ που τυχόν διεξάγει οΟΑΚ ΑΕ Α.Ε. κάκε φορά που κα 
τουσ ηθτθκεί. 

Τα οχιματα κα είναι τουλάχιςτον εφοδιαςμζνα με ςτακερά ςυςτιματα ςυγκρατιςεωσ ανά κφλινδρο. Οι 
κφλινδροι κα δζνονται ο κακζνασ με ανεξάρτθτουσ ιμάντεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ διαςφάλιςθ του 
φορτίου κατά τθ μεταφορά κα προκφπτει και από τισ υποδείξεισ του Συμβοφλου Αςφαλοφσ μεταφοράσ.  

Οι υποχρεϊςεισ του προμθκευτι ςε ό,τι αφορά τθ μεταφορά, ςυνίςτανται: 

 ςτθν παραλαβι κενϊν κυλίνδρων από τθν αποκικθ χλωρίου τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ 
Νεροφ (ΕΕΝ) Αποςελζμθ του Ο.Α.Κ.Α.Ε. ςτθν περιοχιΑγριανϊν του Διμου Χερςονιςου, 

 ςτθ μεταφορά και παράδοςι τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ πλιρωςθσ, 

 ςτθν παραλαβι από τισ εγκαταςτάςεισ πλιρωςθσ των γεμάτων κυλίνδρων και τθν  παράδοςι τουσ 
ςτθν Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Νεροφ (ΕΕΝ) Αποςελζμθ του ΟΑΚ ΑΕςτθν περιοχιΑγριανϊν του 
Διμου Χερςονιςου, 

 ςτθ μεταφορά μόνο κενϊν κυλίνδρων προσ τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι, ακόμθ κι αν δεν 
ςυνδυάηεται χρονικά με επιςτροφι γεμάτων από τον προμθκευτι. 

 ςτθ μεταφορά μόνο γεμάτων κυλίνδρων από τισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι, ακόμθ κι αν δεν 
ςυνδυάηεται χρονικά με τθν παραλαβι κενϊν κυλίνδρων από τον ΟΑΚ ΑΕ.  

 

Ρριν τθ εκφόρτωςθ και μετά τθ φόρτωςθ των οχθμάτων ςτθν Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Νεροφ 
Αποςελζμθ, τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του φορτίου τθν ζχει ο προμθκευτισ/μεταφορζασ ο οποίοσ είναι 
υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των κυλίνδρων μζχρι τθν παράδοςι τουσ ςτθ ΕΕΝ Αποςελζμθ του ΟΑΚ ΑΕ. 

Θ είςοδοσ και θ φορτοεκφόρτωςθ των κυλίνδρων ςτισ εγκαταςτάςεισ τουΟΑΚ ΑΕ κα πρζπει 
ναπραγματοποιείται κατά το πρωινό ωράριο (07:00–14:00) και ςε καμία περίπτωςθ μετά τισ 15:00από 
Δευτζρα ζωσ τθν Ραραςκευι (εκτόσ των Αργιϊν) και κα γίνεται με μθχανικά μζςα, με τθ ςυνδρομι των 
οδθγϊν του μεταφορζα, οι οποίοι κα φροντίηουν με κάκε τρόπο για τθν αςφάλειά τουσ και τον αςφαλι 
χειριςμό του οχιματοσ. Ζκτακτα μπορεί να γίνει παράδοςθ και ςε αργίεσ, μόνο όμωσ κατόπιν αιτιματοσ 
τουΟΑΚ ΑΕ. 

Συχνότθτα δρομολογίων: Ο προμθκευτισ/μεταφορζασ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ 
δρομολογίων των (1) ενόσ ζωσ (4) τεςςάρων κυλίνδρων ςφμφωνα με τισ ζγγραφεσ εντολζσ που κα 
δίνονται από τον ΟΑΚ ΑΕ, μζςω e-mail ι fax. 

Ο προμθκευτισ/μεταφορζασ κα πρζπει να εκτελεί τα προγραμματιςμζνα δρομολόγια λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ όποιεσ ενδεχόμενεσ δυςκολίεσ λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν, απεργιϊν κλπ, οφτωσ ϊςτε να 
παραδίδονται ζγκαιρα και με αςφάλεια τα μεταφερόμενα φορτία, ακόμθ και με τθ χριςθ Αςτυνομικισ 
ςυνοδείασ.  

Ο Ρρομθκευτισ/μεταφορζασ κα πρζπει με δικι του δαπάνθ να αςφαλίςει και να διατθριςει ςε ιςχφ κακ’ 
όλθ τθν διάρκεια τθσ προμικειασ ι των τυχόν επεκτάςεϊν τθσ (Μεταφορά Αερίου Χλωρίου) και με τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να παραδϊςει ςτoν ΟΑΚ ΑΕ προσ ζλεγχο τα εξισ αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια: 

 Αςτικισ Ευκφνθσ Οχθμάτων 
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Τα οχιματα κα πρζπει να ζχουν τθν υποχρεωτικι από του νόμου αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ προσ τρίτουσ 
τόςο ςτισ εκνικζσ (ΦΔΧ) όςο και ςτισ διαςυνοριακζσ μεταφορζσ (TIR).  

 Αςφάλιςθσ μεταφερομζνων εμπορευμάτων ςυνολικισ αςφαλιηόμενθσ αξίασ ίςθσ με τθν αξία τθσ 
μζγιςτθσ ποςότθτασ χλωρίου που κα μεταφζρεται κάκε φορά. Θ κάλυψθ τθσ μεταφοράσ αερίου 
χλωρίου κα πρζπει να γίνει βάςει κινδφνων τθσ ιτρασ “C”.  

 Σφμβαςθσ για τθν κάλυψθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ του μεταφορζα ζναντι ηθμιϊν που προκαλοφνται 
ςε τρίτουσ και προσ το περιβάλλον κατά τθ μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικϊσ και εν 
πλω.  

 

Ζ. ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ: 

Ωσ τόποσ παράδοςθσ των πλιρων φιαλϊν και παραλαβισ των κενϊν, ορίηεταιθ μονάδα χλωρίωςθσ τθσ 
Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Νεροφ Αποςελζμθ του ΟΑΚ ΑΕςτθν περιοχι Αγριανϊν Διμου Χερςονιςου.  

 

Η. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΑΔΟΣΕΩΝ 

Χρόνοσ παράδοςθσ: 

Ωσ ζναρξθ χρόνου παράδοςθσ του αερίου χλωρίου ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ παράδοςθ πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με εντολζσ τουΟΑΚ ΑΕ οι οποίεσ κα αποςτζλλονται εγγράφωσ με 
email ι faxςτον προμθκευτι/μεταφορζα. Οι εντολζσ αυτζσ πρζπει να τθροφνται από τον προμθκευτι και 
ςε καμία περίπτωςθ θ κακυςτζρθςθ τθσ παράδοςθσ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τθ μία (1) εβδομάδα. Σε 
περίπτωςθ που υπάρξει κακυςτζρθςθ παραδόςεωσ μεγαλφτερθ τθσ μίασ (1) εβδομάδασ, χωρίσ 
εξαιρετικι αιτία και χωρίσ να ζχει τεκεί εγκαίρωσ ςε γνϊςθ του ΟΑΚ ΑΕ για τθν εξζταςθ αυτισ, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 του κεφαλαίου 5. «Ειδικοί Προι 
Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ». 

 

Συνοδευτικά ζγγραφα 

 

Κάκε τμθματικι παράδοςθ πρζπει να ςυνοδεφεται κατϋελάχιςτον από:   

 δελτίο αποςτολισ το οποίο κα αναγράφει ευκρινϊσ: 
 Εταιρεία και εργοςτάςιο παραγωγισ του προϊόντοσ 
 Θμερομθνία παραγωγισ του προϊόντοσ 
 τον αρικμό παρτίδασ του αερίου χλωρίου 
 τουσ υφιςτάμενουσ κωδικοφσ ταυτοποίθςθστων μεταφερόμενων κυλίνδρων 
 τα ονόματα των δφο οδθγϊν που ανζλαβαν τθ μεταφορά. 
 

 Τα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του υλικοφ (χθμικι ανάλυςθ) για κάκε παρτίδα ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του κεφαλαίου 4 (puritycriteria) του προτφπου ΕΝ 937. 

 Κατάλογο φόρτωςθσ (packinglist) ςτον οποίο κα αναγράφεται ο κωδικόσ ταυτοποίθςθσ, το μεικτό 
βάροσ, το απόβαρο και το βάροσ περιεχομζνου του κάκε κυλίνδρου. ΟΟΑΚ ΑΕ ζχει το δικαίωμα 
ανά πάςα ςτιγμι να ελζγξει τθν ορκότθτα των δθλοφμενων βαρϊν με ηφγιςθ ςε ηυγαριζσ τθσ 
επιλογισ τθσ.  

 Εφόςον ςτθν παράδοςθ περιλαμβάνονται κφλινδροι που είχαν επιςκευαςτεί και θ επιςκευι 
περιλάμβανε τθν αντικατάςταςθ εξαρτθμάτων, τα εξαρτιματα που αντικαταςτάκθκαν (π.χ. βάνεσ) 
κα πρζπει να ςυνοδεφουν τον επιςκευαςμζνο κφλινδρο. Κάκε κφλινδροσ κα πρζπει να επίςθσ 
ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο δελτίο επιςκευισ-ςυντιρθςθσ (repairmap) ςτο οποίο κα 
αναφζρονται αναλυτικά οι ζλεγχοι, επιςκευζσ και εν γζνει εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν 
γραμμζνα ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. 
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Πλα τα ζγγραφα κα πρζπει να είναι είτε ςτθν ελλθνικι είτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ που 
εκδίδονται πολλά τυποποιθμζνα-επαναλαμβανόμενα ομοιότυπα ωσ προσ το κείμενο ζγγραφα, κα πρζπει 
τθν πρϊτθ φορά, μαηί με αυτά να υποβλθκεί μετάφραςθ ςτα ελλθνικά.  

Πλα τα ςυνοδευτικά ςτοιχεία τθσ κάκε τμθματικισ παράδοςθσ κα παραδίδονται κατά τθν 
φορτοεκφόρτωςθ ςτο προςωπικό του ΟΑΚ ΑΕ κατά τθν παραλαβι των κυλίνδρων. 

Τα τιμολόγια κα παραδίδονται ςτθν επιτροπι παραλαβισ υλικϊν ςτθν Ε.Ε.Ν. Αποςελζμθ. Στα τιμολόγια 
πρζπει να αναφζρεται απαραίτθτα ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ που διζπει τθν υπόψθ προμικεια, ο αρικμόσ 
παρτίδασ υλικοφ και θ θμερομθνία κατά τθν οποία πραγματοποιικθκε θ παράδοςθ ςτον ΟΑΚ ΑΕ Α.Ε. 

 

Θ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΕΣ 

Οι παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ διζπονται τουλάχιςτον από τα παρακάτω κανονιςτικά ζγγραφα.Θ μθ 
αναφορά κάποιου ιςχφοντοσ εγγράφου (Νόμου, Τεχνικοφ Ρροτφπου, Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ ι άλλθσ 
Κανονιςτικισ Διάταξθσ) δεν απαλλάςςει τον προμθκευτι από τθν υποχρζωςθ εφαρμογισ του: 

 ΕΝ 937:2009: Χθμικά προϊόντα για τθν επεξεργαςία του νεροφ-Χλϊριο 

 ΕΚ 1272/2008 για τθν ταξινόμθςθ, τθν επιςιμανςθ και τθ ςυςκευαςία των ουςιϊν και των 
μιγμάτων  

 ΚΥΑ οικ 12436/706 (ΦΕΚ 2039Β/2011): Συμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2010/35/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Λουνίου 2010 ςχετικά με τον 
μεταφερόμενο εξοπλιςμό υπό πίεςθ 

 Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ: Ν.2696/1999, ΦΕΚ 57α/23-3-1999 και νεότερεσ τροποποιιςεισ  

 ΚΥΑ 35043/2524 (ΦΕΚ 1385Β/2010): Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ 
Οδθγίασ 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 24θσ Σεπτεμβρίου 
2008 ςχετικά με τισ εςωτερικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) 

 ADR applicable as from 1 January 2015 

 Κ.Υ.Α 12044/613/2007 - Κακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από 
ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ ςε εγκαταςτάςεισ ι μονάδεσ, λόγω τθσ φπαρξθσ επικίνδυνων ουςιϊν, 
ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/105/ΕΚ «για τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 
96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων μεγάλων ατυχθμάτων ςχετιηομζνων 
με επικίνδυνεσ ουςίεσ» του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 
2003. Αντικατάςταςθ τθσ υπ αρικμ. 5697/590/2000 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 
(405/Β/29.3.2000) 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 18θσ 
Δεκεμβρίου 2006 για τθν καταχϊριςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν αδειοδότθςθ και τουσ περιοριςμοφσ 
των χθμικϊν προϊόντων (REACH) και για τθν ίδρυςθ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Χθμικϊν 
Ρροϊόντων κακϊσ και για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 1999/45/EΚ και για τθν κατάργθςθ του 
κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1488/94 τθσ 
Επιτροπισ κακϊσ και τθσ οδθγίασ 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ 
91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ [Βλζπε πράξεισ τροποποίθςθσ)]. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ- ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Υπογραμμίηεται ότι όλα τα υποβαλλόμενα με τθν προςφορά ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
ξενόγλωςςα ζγγραφα (πιςτοποιθτικά, άδειεσ, δθλϊςεισ κλπ)  πρζπει να είναι νομίμωσ μεταφραςμζνα 
ςτθν ελλθνικι. 

1. ΕΡΙ ΡΟΙΝΗ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οι προςφορζσ του κάκε προμθκευτι για το διαγωνιςμό, πρζπει 
υποχρεωτικά:  

1.1.Να υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και να αναφζρουν αναλυτικά τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
προϊόντοσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 937:2009 ι νεότερο. Στισ προςφορζσ πρζπει να περιλαμβάνεται 
Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ (MSDS) για το προςφερόμενο υλικό. 

1.2 Να περιλαμβάνουν ζγγραφθ εγγφθςθ-Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ κακϊσ και τυχόν ενδιάμεςου 
αναςυςκευαςτι ότι: 

α) κα παραδίδουν κάκε φορά προϊόν ςτακερισ ποιότθτασ (ςφμφωνθσ με το πρότυπο EN 937:2009 ι 
νεότερο) και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τθν προςφορά. 

β) κα αποδζχονται τθν επικεϊρθςθ τθσ παραγωγισ του προϊόντοσ από τον ΟΑΚ ΑΕ ι από φορζα ελζγχου 
τθσ επιλογισ τθσ και ςε χρόνο και ςυχνότθτα που κα επιλζγει οΟΑΚ ΑΕ και ότι κα παρζχουν όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ και τα μζςα που κα τουσ ηθτοφνται για τθ διευκόλυνςθ του ελζγχου αυτοφ (βλ. παράγραφο 
Δ). 

1.3 Να περιλαμβάνουν αναφορά ςτθν επωνυμία, γεωγραφικι κζςθ και δραςτθριότθτα του παραγωγοφ, 
τυχόν αναςυςκευαςτι, οργανιςμοφ που κα αναλάβει τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των κυλίνδρων, φορζα 
πιςτοποίθςθσ, μεταφορζα και τουίδιου τουυποψιφιου προμθκευτι με πλιρθ και αναλυτικι περιγραφι 
του ςυςτιματοσ παραγωγισ, ςυςκευαςίασ και μεταφοράσ.Επιπλζον πρζπει να αναφζρονται: 

 Το ιςτορικό τθσ κάκε εταιρείασ ςτθν παραγωγι, αναςυςκευαςία, επιςκευι ςυντιρθςθ, 
πιςτοποίθςθ, μεταφορά ι/και ςτθν πϊλθςθ αερίου χλωρίου, με τθν προςκόμιςθ κατάςταςθσ 
πελατϊν ςτον Ευρωπαϊκό 

 Το ιςτορικό τθσ κάκε εταιρείασ ςτθν πϊλθςθ άλλων χθμικϊν ουςιϊν 

 Το μόνιμο επιςτθμονικό προςωπικό τθσ κάκε εταιρείασ 

 Το ιςτορικό των εργατικϊν ατυχθμάτων που ζχουν ςυμβεί κατά τθν τελευταία δεκαετία ςτθν κάκε 
εταιρεία 

 Το ονοματεπϊνυμο του αρμοδίου Τεχνικοφ Αςφαλείασ και του υπευκφνου αςφαλείασ τθσ κάκε 
επιχείρθςθσ 

 Το οργανόγραμμα τθσ εταιρείασ 

 Λεπτομερισ αναλυτικι περιγραφι τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ του προϊόντοσ 
ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ πλιρωςθσ και αποκικευςθσ των κυλίνδρων που αποςτζλλονται ςτον 
ΟΑΚ ΑΕ ΑΕ. Κα πρζπει οπωςδιποτε να περιγράφεται:  
α) ο τρόποσ, ο τόποσ και ο χρόνοσ κατά τον οποίο γίνεται προςδιοριςμόσ τθσ περιεκτικότθτασ του 

αερίου χλωρίου ςε υγραςία.  

β) Με ποιο τρόπο ςυςχετίηεται ο αρικμόσ παρτίδασ ςυςκευαςίασ που κα αναγράφεται ςτα δελτία 
αποςτολισ με τθν παρτίδα εργοςταςίου παραγωγισ και τθν θμερομθνία παραγωγισ. 

γ) Ροιοσ κα είναι ο φορζασ ζκδοςθσ του πιςτοποιθτικοφ ποιότθτασ του υλικοφ που κα ςυνοδεφει 
το κάκε φορτίο. 

1.4 Να περιλαμβάνουν υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου προμθκευτι περί αποδοχισ όλων των όρων 
των υπόψθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

1.5 Να περιλαμβάνουν τιμοκατάλογο εργαςιϊν επιςκευισ και των αντίςτοιχων ανταλλακτικϊν ςφμφωνα 
με το Ραράρτθμα Γ. 

17PROC005793591 2017-02-13

ΑΔΑ: ΩΟΡΦΟΞ5Ψ-Γ58



Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. _Διακήρυξη 6/2017 Σελίδα 51 

 

1.6 Να περιλαμβάνουν αναλυτικό κοςτολόγιο πιςτοποίθςθσ κατά «π» ανά κφλινδρο με αναφορά του 
είδουσ και του κόςτουσ των εργαςιϊν που κα διενεργθκοφν κατά τθν πιςτοποίθςθ ι κατά τον ενδιάμεςο 
επανζλεγχοςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο παράρτθμα Δ. 

1.7 Να περιλαμβάνουν αντίγραφα των πιςτοποιθτικϊν διαχείριςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το ISO 
9001:2008 των εμπλεκόμενων ςτον κφκλο προμικειασ, όπωσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο Γ. 

1.8 Να περιλαμβάνει ζγγραφο ι ζγγραφα, που να αποδεικνφουν, ότι οι χθμικζσ ουςίεσ των πρϊτων υλϊν 
παραγωγισ και του τελικοφ προϊόντοσ, είναι ςφμφωνεσ με τθ νομοκεςία και το εν γζνει κανονιςτικό 
πλαίςιο που διζπει τα χθμικά προϊόντα (πχ κανονιςμόσ REACH1907/2006 ΕΚ, κανονιςμόσ CLP 
(1272/2008/EK)).  

 

1.9 Σε ό,τι αφορά τθν πιςτοποίθςθ των κυλίνδρων, να περιλαμβάνουν: 

 Αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ διαπίςτευςθσ κατά ΕΝ ISO/IEC 17020:2004 τφπου Α ςε ιςχφ, του 
οργανιςμοφ που κα διεξάγει τον ζλεγχο, 

 Επίςθμα ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει ότι ο οργανιςμόσ που διεξάγει τον ζλεγχο είναι 
κοινοποιθμζνοσ οργανιςμόσ 

 Τον αρικμό αναγνϊριςθσ του κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ 

 Αναλυτικό πλάνο επικεϊρθςθσ (ζλεγχοι που κα διεξαχκοφν και χρονικι διάρκεια) ενόσ εκάςτου 
κυλίνδρου με ςχετικι παραπομπι ςτθ Νομοκεςία όπου κα τεκμθριϊνεται ότι καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ τθσ οικ 12436/706. 

 

1.10 Σε ό,τι αφορά τισ εργαςίεσ επιςκευισ των κυλίνδρων, κα πρζπει να υποβλθκοφν τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και τεχνικά φυλλάδια των εξαρτθμάτων που πρόκειται να χρθςιμοποιοφνται, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται ότι αυτά είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ και ςυγκεκριμζνα με τθν ΟΔΘΓΛΑ 
2010/35/ΕΕ(«ςχετικάμετονμεταφερόμενοεξοπλιςμόυπόπίεςθκαιτθνκατάργθςθτωνοδθγιϊντουΣυμβουλίο
υ 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚκαι 1999/36/ΕΚ»). Λδιαίτερα επιςθμαίνεται το 
ςθμείο 6 του άρκρου 14 τθσ οδθγίασ ςφμφωνα με το οποίο: 
«Τααποςυναρμολογοφμεναμζρθτουπολλαπλϊνχριςεωνμεταφερόμενουεξοπλιςμοφ υπό πίεςθ, θ 
λειτουργία των οποίων ςυνδζεται άμεςα με τθν αςφάλεια, φζρουν ςιμανςθ «π»». 

1.11 Επιπλζον κα πρζπει να περιλαμβάνουν Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψιφιου προμθκευτι ότι ζλαβε 
υπόψθτο χϊρο χλωρίωςθσ τθσ ΕΕΝ Αποςελζμθ και βεβαιϊνει ότι τα οχιματα που κα χρθςιμοποιείι 
επικακιμενεσ πλατφόρμεσ τουσ κα μποροφν να φορτοεκφορτϊνουν εφκολα και με αςφάλεια. 

 

2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προςκομίςει: 

α) άδεια (ι τεκμιρια ότι ζχει κατακζςει πλιρθ φάκελο για τθν ζκδοςθ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα 
του χλωρίου ωσ βιοκτόνου από τον Ε.Ο.Φ. (Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων) ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτο Ρ.Δ. 205/2001 (ΦΕΚ 161Α/16-7-2001) και τισ μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ του.  

β) τα ζγγραφα πιςτοποίθςθσ οχθμάτων και οδθγϊν κατά ADR,  

γ) το πιςτοποιθτικό του Συμβοφλου αςφαλοφσ μεταφοράσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία Μεταφορϊν & 
Επικοινωνιϊν τθσ οικείασ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ  

δ) Το ςχζδιο αςφαλοφσ Μεταφοράσ. 

ε) Ριςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ των οδθγϊν ςτον τρόπο χρθςιμοποίθςθσ εργαλείων προςωρινισ ζμφραξθσ 
κυλίνδρων χλωρίου 

ςτ) τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο ΣΤ αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια. 

3.Αν προκφψει από ενδεχόμενο δειγματολθπτικό ζλεγχο ότι το αζριο χλϊριο δεν πλθροί τουσ όρουσ των 
προδιαγραφϊν, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και ωσ προμθκευτισ ανακθρφςςεται ο επόμενοσ μθ 
αποκλειςκείσ μειοδότθσ. 
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4. Ο ΟΑΚ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ χωρίσ αποηθμίωςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ςτθν 
περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ ποςότθτεσ και τουσ χρόνουσ 
παράδοςθσ που ηθτά οΟΑΚ ΑΕ. 

5. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ δεν ζχει το δικαίωμα να αντικαταςτιςει κάποιον 
από τουσ οργανιςμοφσ που εμπλζκονται ςτον κφκλο προμικειασ του αερίου χλωρίου (παραγωγι, τυχόν 
αναςυςκευαςία, μεταφορά, πϊλθςθ) χωρίσ κατάλλθλθ τεκμθρίωςθ και χωρίσ τθν ζγγραφθ ςφμφωνθ 
γνϊμθ τουΟΑΚ ΑΕ.  

 

Ωσ ζναρξθ χρόνου παράδοςθσ του αερίου χλωρίου ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Γ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΣΚΕΥΗΣ ΚΥΛΙΝΔΩΝ ΧΛΩΙΟΥ 

 

1. Σκοπόσ 

Θ παροφςα Διαδικαςία περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για επιςκευι κυλίνδρων 
μεταφοράσαερίου χλωρίου ιδιοκτθςίασ τθσ ΟΑΚ ΑΕ Α.Ε. 

 

2. Ρεριγραφι  

 Το άνυδρο αζριο υγρό χλϊριο είναι χθμικά κακαρό 99,5% κατά όγκο και θ διακίνθςθ του γίνεται 
μζςα ςε χαλφβδινουσ κυλίνδρουσ ιδιοκτθςίασ του ΟΑΚ ΑΕ Α.Ε., (ςυνθμμζνοσ Ρίνακασ 1). 

Ο προμθκευτισ αερίου χλωρίουζχει τθν ευκφνθ να εκτελεί τον τεχνικό ζλεγχο των κυλίνδρων, τθ 
ςυντιρθςθ αυτϊν, τισ δοκιμζσ δικλείδων, πωμάτων αςφαλείασ κλπ προ τθσ πλθρϊςεϊσ τουσ.  

 

3. Διαδικαςία 

Θ ανάγκθ επιςκευισ ενόσ κυλίνδρου χλωρίου ενδζχεται να προκφψει είτε κατά τον ζλεγχο που διεξάγει ο 
προμθκευτισ του χλωρίου πριν από κάκε πλιρωςθ, είτε κατά τον ζλεγχο από το φορζα πιςτοποίθςθσ των 
φιαλϊν, είτε από το προςωπικό τουΟΑΚ ΑΕ κατά τθ διαχείριςθ των φιαλϊν ςτθνΕγκατάςταςθ 
Επεξεργαςίασ Νεροφ Αποςελζμθ. 

3.1 Ο προμθκευτισ του χλωρίου υποχρεοφται πριν από κάκε πλιρωςθ τθσ εκάςτοτε φιάλθσ χλωρίου να 
προβαίνει ςε ζλεγχο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι θ χριςθ τθσ φιάλθσ είναι αςφαλισ για τθ μεταφορά του 
χλωρίου. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ: 

 ταυτοποίθςθ του κυλίνδρου (δοχείου πίεςθσ) 

 αποςυμπίεςθ και αφαίρεςθ βανϊν και ταπϊν αςφαλείασ, 

 ζλεγχοσ τθσ εξωτερικισ κατάςταςθσ του δοχείου πίεςθσ και πιςτοποίθςθ του εξοπλιςμοφ και των 
εξωτερικϊν ςθμάνςεων 

 ζλεγχοσ τθσ εςωτερικισ κατάςταςθσ του κυλίνδρου  

 ζλεγχοσ ςπειρωμάτων, 

 ζλεγχοσ βάρουσ, 

 επικεϊρθςθ των βαλβίδων και των άλλων εξαρτθμάτων 
 

Σε περίπτωςθ που από τον ζλεγχο προκφψει θ ανάγκθ για επιςκευι των φιαλϊν ι για τθν αντικατάςταςθ 
του εξοπλιςμοφ, ο προμθκευτισ του χλωρίου κα πρζπει να ενθμερϊνει τθν ΕΕΝ Αποςελζμθ άμεςα και 
τεκμθριωμζνα για τισ παρεμβάςεισ που τυχόν χρειάηονται οι φιάλεσ. Θ ενθμζρωςθ κα γίνεται με τθν 
αποςτολι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) ςφντομθσ αναφοράσ/περιγραφισ του προβλιματοσ 
ςυνοδευόμενθσ από φωτογραφίεσ και αναφορά ςε τιμοκατάλογο εργαςιϊν ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει 
υποβλθκεί εκ των προτζρων.Σε περίπτωςθ που κάποια εργαςία δεν ζχει προβλεφκεί και ωσ εκ τοφτου δεν 
περιλαμβάνεται ςτον τιμοκατάλογο εργαςιϊν που ζχει υποβλθκεί, ο προμθκευτισ κα πρζπει να υποβάλει 
ςχετικι προςφορά για τθν ζγκριςθ και ςτθ ςυνζχεια υλοποίθςι τθσ.  

3.2 Τα προαναφερκζντα ςτοιχεία ελζγχονται από το αρμόδιο τεχνικό προςωπικό τθσ ΕΕΝ Αποςελζμθ και 
αποςτζλλεται ςχετικι ζγγραφθ ζγκριςθ για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν επιςκευισ. Οι επιςκευζσ 
κα γίνονταιεντόσ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν (πλθν ειδικϊν περιπτϊςεων κατά τισ οποίεσ κα απαιτείται 
ςφμφωνθ γνϊμθ τουΟΑΚ ΑΕ) από τον προμθκευτι ςτο εργοςτάςιό του και μόνο αφοφ λάβει τθ ςχετικι 
ζγκριςθ του ΟΑΚ ΑΕ. Α.Ε. Αν απαιτείται μεταφορά κάποιασ φιάλθσ ςτο εργοςτάςιο από άλλο χϊρο (π.χ. 
εγκαταςτάςεισ φορζα πιςτοποίθςθσ, ΕΕΝ Αποςελζμθ κλπ), το κόςτοσ μεταφοράσ επιβαρφνει τον 
Ρρομθκευτι. 

3.3 Αν οΟΑΚ ΑΕ Α.Ε. δεν εγκρίνει τθν επιςκευι κάποιασ φιάλθσ, ο προμθκευτισ κα πρζπει ςε ςυνεννόθςθ 
με τον ΟΑΚ ΑΕ Α.Ε., να φροντίςει για τθ μεταφορά τθσ το ταχφτερο δυνατό ςτισ εγκαταςτάςεισ τουΟΑΚ 
ΑΕκαι ςε ςθμείο που κα του υποδειχκεί. 
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3.4 Εφόςον θ επιςκευι περιλαμβάνει τθν αντικατάςταςθ εξαρτθμάτων, τα εξαρτιματα που 
αντικακίςτανται κα πρζπει να επιςτρζφονται ςτθν ΕΕΝ Αποςελζμθ και να ςυνοδεφουν τθν επιςκευαςμζνθ 
φιάλθ κατά τθν επόμενθ αποςτολι τθσ προσ τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. Κάκε φιάλθ κα πρζπει να επίςθσ ςυνοδεφεται 
από το αντίςτοιχο δελτίο επιςκευισ (repairmap). 

 

3.5 Σε ζλεγχο μπορεί να προβαίνει επίςθσ ο φορζασ πιςτοποίθςθσ κυλίνδρων μεταφοράσ χλωρίου που 
υποδειχτεί από τον ΟΑΚ ΑΕ Α.Ε. Θ ςυχνότθτα των ελζγχων, τα ςθμεία ελζγχου κλπ προβλζπονται ςτθν 
αντίςτοιχθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι για τθν Αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ και ςιμανςθσ «π»κυλίνδρων 
μεταφοράσ χλωρίου ιδιοκτθςίασ τθσ ΟΑΚ ΑΕ Α.Ε., ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ οικ12436/706ϋϋ 

 

3.6 Σε περίπτωςθ που από τον ζλεγχο του φορζα πιςτοποίθςθσ φιαλϊν προκφψει θ ανάγκθ για επιςκευι 
των φιαλϊν ι για τθν αντικατάςταςθ τμθμάτων του εξοπλιςμοφ, ο προμθκευτισ ενθμερϊνει τθν ΕΕΝ 
Αποςελζμθ ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.2. Εν ςυνεχεία ακολουκοφνται τα 
βιματα 3.3 ωσ 3.5. 

 

Αν το προςωπικό τουΟΑΚ ΑΕ κατά τθ διαχείριςθ των φιαλϊν ςτθν ΕΕΝ Αποςελζμθ διαπιςτϊςει τθν ανάγκθ 
επιςκευισ κάποιου κυλίνδρου, ενθμερϊνεται εγγράφωσ ο προμθκευτισ με αποςτολι ΦΑΞ ι θλεκτρονικοφ 
μθνφματοσ από τθν ΕΕΝ Αποςελζμθ. Εν ςυνεχεία ακολουκοφνται τα βιματα 3.3 ωσ 3.5. 

 

4. Τιμοκατάλογοσ εργαςιϊν επιςκευισ/ςυντιρθςθσ και εξαρτθμάτων 

Ο τιμοκατάλογοσ εργαςιϊν επιςκευισ/ςυντιρθςθσ κα πρζπει να υποβλθκεί πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ (με ςφντομθ περιγραφι 
του τρόπου με τον οποίο κα γίνουν) και εξαρτιματα: 

 

 Απολφμανςθ τθσ φιάλθσ (εξαεριςμόσ – εςωτερικόσ κακαριςμόσ) 

 Συναρμολόγθςθ και επιδιόρκωςθ βάνασ φιάλθσ 

 Αποςυναρμολόγθςθ φλαντηϊν φιάλθσ 

 Αντικατάςταςθ παρεμβυςμάτων (περιλαμβανομζνου κόςτουσ εξαρτθμάτων) 

 Επιδιόρκωςθ ακροφυςίου βανϊν φιάλθσ 

 Αντικατάςταςθ ακροφυςίου βανϊν φιάλθσ (περιλαμβανομζνου κόςτουσ εξαρτιματοσ) 

 Εςωτερικόσ ζλεγχοσ φιάλθσ 

 Καλιμπράριςμα ςπειρωμάτων  

 Κακαριςμόσ φιάλθσ 

 Ρνευματικόσ ζλεγχοσ 

 Υδροςτατικόσ ζλεγχοσ 

 Ξιρανςθ τθσ φιάλθσ 

 Ζλεγχοσ για διαρροζσ 

 Ρροςκικθ νζου εφτθκτου πϊματοσ 

 Ρροςκικθ νζασ τάπασ βάνασ 

 Ρροςκικθ νζου βολάν βάνασ 

 Βάψιμο τθσ φιάλθσ 

 Εφαρμογι ταμπζλασ τθσ φιάλθσ με βαφι 

 Μαρκάριςμα τθσ φιάλθσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ΕΝ937:2009  

 Μαρκάριςμα τθσ φιάλθσ με τθ ςιμανςθ «π» 

 Τοποκζτθςθ νζασ βάνασ (περιλαμβανομζνου κόςτουσ εξαρτιματοσ) 

 Τοποκζτθςθ νζου προςτατευτικοφ καπακιοφ (περιλαμβανομζνου κόςτουσ εξαρτιματοσ) 
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Στο κόςτοσ τθσ κάκε εργαςίασ κα περιλαμβάνεται και κόςτοσ τυχόν μικροεξαρτθμάτων (βίδεσ, τεφλόν κτλ) 
κακϊσ και τυχόν αναλϊςιμα που απαιτοφνται. Επίςθσ κα περιλαμβάνεται τυχόν κόςτοσ βαφισ των 
μεταλλικϊν μερϊν.  

Υπογραμμίηεται ότι όλα τα εξαρτιματα κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ και 
ςυγκεκριμζνα με τθν ΟΔΘΓΛΑ 2010/35/ΕΕ 
(«ςχετικάμετονμεταφερόμενοεξοπλιςμόυπόπίεςθκαιτθνκατάργθςθτωνοδθγιϊντουΣυμβουλίου 
76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚκαι 1999/36/ΕΚ»). Λδιαίτερα επιςθμαίνεται το ςθμείο 
6 του άρκρου 14 τθσ οδθγίασ ςφμφωνα με το οποίο: 
«Τααποςυναρμολογοφμεναμζρθτουπολλαπλϊνχριςεωνμεταφερόμενουεξοπλιςμοφυπόπίεςθ, 
θλειτουργίατωνοποίωνςυνδζεταιμζςαμετθναςφάλεια, φζρουνςιμανςθ«π»». 

 

5. Ραρατθριςεισ 

1. Ο προμθκευτισ κα ορίςει ςτακερά πρόςωπα και ςτοιχεία επικοινωνίασ τα οποία κα δθλϊςει 
εγγράφωσ. Σε περίπτωςθ αλλαγισ των ςτοιχείων αυτϊν, υποχρεοφται να το δθλϊςει άμεςα με ΦΑΞ ι 
θλεκτρονικό μινυμα ςτθν ΕΕΝ Αποςελζμθ.  

2. Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ προκεςμίασ που προβλζπεται ςτο βιμα 3.3 τθσ διαδικαςίασ, κα 
επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% επί τθν αξία τθσ παραγγελίασ, θ οποία αφαιρείται από τθν αμοιβι του. Στθν 
περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν ανταποκρίνεται ςυςτθματικά ςτθν επιςκευι των κυλίνδρων ςφμφωνα 
με τθν προαναφερκείςα διαδικαςία και μζςα ςτα οριηόμενα χρονικά όρια, οΟΑΚ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα 
να τον κθρφξει ζκπτωτο.  

3. ΟΟΑΚ ΑΕ διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει ςε οποιονδιποτε άλλο κατά τθν κρίςθ τθσ τθν επιδιόρκωςθ 
τθσ βλάβθσ, εφόςον ο προμθκευτισ δεν ανταποκρικεί μζςα ςτουσ χρόνουσ που προβλζπονται ςτθν 
παράγραφο 3.3 με επιβάρυνςθ εξ ολοκλιρου του προμθκευτι.  

4. Ο προμθκευτισ δεςμεφεται για τθν τιρθςθ όλων των κανονιςμϊν αςφαλείασ. Επίςθσ δεςμεφεται για 
τθν πιςτι τιρθςθ των απαιτιςεων, των κανονιςμϊν αποφάςεων, διαταγμάτων και νομοκετικϊν 
ρυκμίςεων περί λειτουργίασ και επιςκευισ  δοχείων υπό πίεςθ.  

5. Θ παροφςα διαδικαςία εφαρμόηεται για τθν εκάςτοτε τρζχουςα ςφμβαςθ προμικειασ και μεταφοράσ 
χλωρίου. 

6. Το εργαςτιριο το οποίο κα αναλάβει τθν επιςκευι κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνο κατά ΕΝ ISO 
9001:2008 για τισ εργαςίεσ που επιτελεί, από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. Το πιςτοποιθτικό κα 
πρζπει να υποβλθκεί από τον προμθκευτι μαηί με τθν προςφορά του.  

7. Σε περίπτωςθ που κάποια ηθμιά ςε ςυγκεκριμζνο κφλινδρο επαναλαμβάνεται ςυςτθματικά, ο 
προμθκευτισ κα πρζπει μαηί με τθν ανακοίνωςθ τθσ ανάγκθσ για επιςκευι να αποςτείλει ζκκεςθ με τισ 
απόψεισ του για τθν αιτία τθσ επανάλθψθσ. Τζτοια ζκκεςθ αιτιολόγθςθσ μπορεί να ηθτθκεί από τον ΟΑΚ 
ΑΕ ςε κάκε περίπτωςθ όπου κα κρικεί απαραίτθτο (π.χ. μεγάλθ ςυχνότθτα βλαβϊν τθσ ίδιασ κατθγορίασ 
ςε διάφορεσ φιάλεσ κλπ).  

8. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από τον ΟΑΚ ΑΕ πρόβλθμα αναφορικά με πλθμμελι ι ανεπαρκι 
επιςκευι, θ διαδικαςία επιςκευισ κα επαναλαμβάνεται χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ και αντιρριςεισ από 
τον προμθκευτι. Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι χλωρίου θ οποία τεκμθριωκεί ότι προκλικθκε από 
τα υλικά που διζκεςε, ι πιςτοποίθςε, ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν πλιρθ ευκφνθ για οποιαςδιποτε 
φφςθσ και ζκταςθσ ατφχθμα (π.χ. εργατικό ατφχθμα, ατφχθμα μεγάλθσ ζκταςθσ κλπ).  

9. Για κάκε επιςκευι κα τθρείται με ευκφνθ του προμθκευτι ειδικόσ θλεκτρονικόσ πίνακασ ςτον οποίο κα 
ςθμειϊνονται οι εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ κάκε μορφισ. Στον πίνακα αυτό κα ςθμειϊνονται επί πλζον, από 
τον προμθκευτι, προειδοποιθτικά και ζγκαιρα, οι τυχόν απαραίτθτεσ επιςκευζσ που οφείλονται ςε φκορά 
χριςεωσ. Στον  ειδικό πίνακα πρζπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά ςτοιχεία κάκε κυλίνδρου. Ο ειδικόσ 
πίνακασ κα υποβάλλεται ςτθν ΕΕΝ Αποςελζμθ τουλάχιςτον ανά τρίμθνο και οπωςδιποτε πριν από τθν 
τιμολόγθςθ των επιςκευϊν και επικεωριςεων που διενεργικθκαν. Επίςθσ, ο ειδικόσ πίνακασ με τισ 
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ςυνολικζσ εγγραφζσ, μετά τθν λιξθ τθσ τρζχουςασ ςφμβαςθσ προμικειασ και μεταφοράσ χλωρίου και πριν 
τθν επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, κα παραδοκεί ςτον ΟΑΚ ΑΕ. 

10. ΟΟΑΚ ΑΕ ζχει το δικαίωμα να εκτελεί ςυνεχείσ ελζγχουσ ςε όλα τα ςτάδια των εργαςιϊν ακόμθ και 
ςτισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αποκλίςεισ από τισ ωσ άνω 
περιγραφείςεσ διαδικαςίεσ, μπορεί να επεμβαίνει και να διακόπτει τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ. Οι 
εργαςίεσ κα ςυνεχίηονται μετά τθν αποκατάςταςθ των αποκλίςεων, από τον προμθκευτι με δικι του 
οικονομικι επιβάρυνςθ, ςε αντίκετθ περίπτωςθ ο προμθκευτισ κθρφςςεται ακατάλλθλοσ και ζκπτωτοσ.  

11. Οι πιςτοποιιςεισ των εργαςιϊν για τθν πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνονται περιοδικά αναλόγωσ με 
τον αρικμό των κυλίνδρων που κα ζχουν επιςκευαςτεί. 

12. Ο προμθκευτισ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ που κα προξενθκεί με οποιοδιποτε τρόπο κατά τθν 
επιςκευι των κυλίνδρων και κα οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ του ίδιου είτε του προςωπικοφ του είτε 
οποιουδιποτε τρίτου, ευκφνεται απόλυτα και αποκλειςτικά, και  υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τον ι τουσ 
πακόντεσ για κάκε βλάβθ που κα προξενθκεί από το ατφχθμα. 

 

6. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Ο προμθκευτισ κα πρζπει να δίνει: 

 Γραπτι εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν  

 Γραπτι Εγγφθςθ για τα εξαρτιματα που κα τοποκετεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον 
καταςκευαςτι των εξαρτθμάτων. Θ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα πρζπει να δθλϊνεται μαηί με 
τθν προςφορά. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Δ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΚΥΛΙΝΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΧΛΩΙΟΥ 

 

1. Σκοπόσ 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθν ςφνταξθ και 
υποβολι προςφοράσ για τθν «Αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ και ςιμανςθ κατά «π» των κυλίνδρων 
μεταφοράσ χλωρίου ιδιοκτθςίασ τουΟΑΚ ΑΕ Α.Ε., ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ οικ12436/706» 

 

2. Ρεριγραφι  

 Το άνυδρο αζριο χλϊριο είναι χθμικά κακαρό 99,5% κατά όγκο και θ διακίνθςθ του γίνεται μζςα 
ςε χαλφβδινουσ κυλίνδρουσ ιδιοκτθςίασ του ΟΑΚ ΑΕ. Α.Ε., (ςυνθμμζνοσ Ρίνακασ 1). 

 

3. Διαπίςτευςθ οργανιςμοφ  

 

Γενικά: 

 Οπρομθκευτισ κα αναλάβει τθν πιςτοποίθςθ ι τθν ανανζωςθ πιςτοποίθςθσςυνεργαηόμενοσ με 
κοινοποιθμζνο οργανιςμό, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Απόφαςθ υπ. αρ. οικ. 12436/706 (ΦΕΚ2039Β/13-9-
2011, «Συμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2010/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 16θσ Λουνίου 2010 ςχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλιςμό υπό πίεςθ και τθν κατάργθςθ 
των οδθγιϊν του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ,84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ».), 
ειδικότερα ςτο άρκρο 2, ςθμείο 24, ςφμφωνα με τθν οποία ωσ «κοινοποιθμζνοσ οργανιςμόσ» ορίηεται ο 
οργανιςμόσ ελζγχου που πλθροί τισ απαιτιςεισ που κακορίηουν τα παραρτιματα τθσ κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ 35043/2524/2010 (Βϋ1385), τουσ όρουσ που κακορίηουν τα άρκρα 21 και 27 και κοινοποιείται 
ςφμφωνα με το άρκρο 23 τθσ παροφςασ. 

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο 22 τθσ ωσ άνω οικ. 12436/706, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 
κοινοποίθςθ του οργανιςμοφ είναι θ υποβολι πιςτοποιθτικοφ διαπίςτευςθσ από το ΕΣΥΔ (Εκνικό Σφςτθμα 
Διαπίςτευςθσ) ι από τον εκνικό οργανιςμό διαπίςτευςθσ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό ΕΚ 765/2008. Με το πιςτοποιθτικό διαπίςτευςθσ κα πρζπει να 
βεβαιϊνεται ότι ο φορζασ ελζγχου πλθροί τισ απαιτιςεισ του άρκρου 21 τθσ οικ12436/706 και ειδικότερα 
τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα παραρτιματα τθσ ΚΥΑ 35043/2524/2010 (ΦΕΚ 1385Β’/2-9-2010) και τθσ 
ωσ άνω οικ 12436/706 

Με βάςθ τα παραπάνω: 

 Οοργανιςμόσ πρζπει να διακζτει διαπίςτευςθ ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 
17020:2004 Τφπου Α και να είναι κοινοποιθμζνοσ για αξιολόγθςθ και επαναξιολόγθςθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ μεταφερόμενου εξοπλιςμοφ υπό πίεςθ. 

 Οοργανιςμόσκα παράςχει το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ του προςωπικοφ, των εργαλείων, των 
οχθμάτων, τισ προμικειεσ, τα υλικά, τον εξοπλιςμό και τισ εργαςίεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν για τισ ςυγκεκριμζνεσ πιςτοποιιςεισ. 

 Οι επικεωρθτζσ που κα αναλάβουν τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία, κα πρζπει, να διακζτουν τισ 
κατάλλθλεσ άδειεσ που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι ι, εφόςον πρόκειται για οργανιςμό άλλθσ 
χϊρασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθν Ευρωπαϊκι Νομοκεςία.  

 

 

 

4. Προι Ανάκεςθσ 

Θ αποδοχι τθσ ανάκεςθσ από τον προμθκευτι ςθμαίνει αυτόματα ότι ο προμθκευτισ και ο 
κοινοποιθμζνοσ οργανιςμόσ αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ ανάκεςθσ, ζχουν  ενθμερωκεί για τθν κατάςταςθ 
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των κυλίνδρων, ζχουν λάβει υπ’ όψθ τουσ όλουσ τουσ παράγοντεσ που κα ιταν δυνατόν να επθρεάςουν 
τθν προςφορά τουσ και δεςμεφονται ότι είναι ςε κζςθ, με βάςθ τα ςτοιχεία που τουσ ζχουν ιδθ 
παραδοκεί να ολοκλθρϊςουν τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ και ςιμανςθσ «π». Θ 
δζςμευςθ του προμθκευτι και του οργανιςμοφ για τα προαναφερκζντα κα πρζπει να δθλωκεί εγγράφωσ 
με υπεφκυνθ διλωςθ.  

 

Ειδικά: 

 Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ ι/και ο οργανιςμόσ δεν τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και 
το χρονοδιάγραμμα που είχε υποβάλει με τθν προςφορά, κα επιβάλλεται θ ποινικι ριτρα, θ 
οποία αφαιρείται από τθν αμοιβι του. Στθν περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν ανταποκρίνεται 
ςυςτθματικά τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ ι/και τα οριηόμενα για τισ πιςτοποιιςεισ χρονικά όρια, 
ο ΟΑΚ ΑΕΑ.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να τον κθρφξει ζκπτωτο. 

 Στθν περίπτωςθ που ο οργανιςμόσ ο οποίοσ κα προτακεί από τον προμθκευτι, ςτθ διάρκεια του 
ζργου δεν τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και το υποβλθκζν χρονοδιάγραμμα, ο προμθκευτισ 
κα πρζπει να επιλζξει άμεςα και να γνωςτοποιιςει ςτον ΟΑΚ ΑΕ διαφορετικό οργανιςμό. Ο 
διαφορετικόσ οργανιςμόσ κα πρζπει να ικανοποιεί τισ προαναφερκείςεσ απαιτιςεισ και να 
εγκρικεί από τον ΟΑΚ ΑΕ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν από μζρουσ του.    

 Θ παροφςα ςφμβαςθ κα εκτελεςτεί κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ τρζχουςασ ςφμβαςθσ 
προμικειασ και μεταφοράσ χλωρίου. 

 

Για κάκε πιςτοποίθςθ κα εκδίδεται με ευκφνθ του προμθκευτι πιςτοποιθτικό ςφμφωνο με τα 
προβλεπόμενα ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ οικ 12436/706 (αντίςτοιχο του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ τθσ Οδθγίασ 
2010/35/ΕΚ) το οποίο κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον: 

α) τθν ταυτοποίθςθ (επωνυμία, ζδρα, αρικμό αναγνϊριςθσ που του ζχει αποδοκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι) του κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ ο οποίοσ εκδίδει το πιςτοποιθτικό και, εφόςον είναι 
διαφορετικόσ οργανιςμόσ, τον αρικμό αναγνϊριςθσ του κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ τφπου Α που είναι 
αρμόδιοσ για τθν επαναξιολόγθςθ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το ςθμείο 3 του Ραραρτιματοσ ΛΛ τθσ 
οικ12436/706. 

β) τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ τουΟΑΚ ΑΕ Α.Ε.  

γ) Τα ςτοιχεία για τθν αναγνϊριςθ του μεταφερόμενου εξοπλιςμοφ υπό πίεςθ ςτον οποίο εφαρμόςτθκε θ 
ςιμανςθ «π», ςυμπεριλαμβανομζνων τουλάχιςτον του ςειριακοφ αρικμοφ του  

δ) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ. 

 

Επιπλζον ςτο πιςτοποιθτικό κα πρζπει να αναφζρονται:  

 Πτι πρόκειται για κυλίνδρουσ μεταφοράσ χλωρίου 

 οι εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ και οι ζλεγχοι κάκε μορφισ.  

 τα χαρακτθριςτικά των επικεωροφμενων κυλίνδρων κατά προτίμθςθ ςε μορφι πίνακα, 

 τα αποτελζςματα τθσ επικεϊρθςθσ, 

 τυχόν παρατθριςεισ και ςυςτάςεισ για τυχόν επιςκευζσ 

 αιτίεσ απόρριψθσ εφόςον κάποιοσ κφλινδροσ απορριφκεί. 

 Θ θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ επόμενθσ επικεϊρθςθσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. 
 

Το πιςτοποιθτικό κα υπογράφεται τουλάχιςτον από τον εγκεκριμζνο επικεωρθτι και κα ςφραγίηεται από 
τον προμθκευτι και κα πρζπει να είναι είτε ςτθν ελλθνικι είτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ που 
εκδίδονται πολλά πανομοιότυπα πιςτοποιθτικά ςτθν αγγλικι γλϊςςα, κα πρζπει μαηί με το πρϊτο 
πιςτοποιθτικό να υποβλθκεί μετάφραςθ ςτα ελλθνικά.  

ΟΟΑΚ ΑΕ ζχει το δικαίωμα να εκτελεί ςυνεχείσ ελζγχουσ ςε όλα τα ςτάδια των εργαςιϊν τθσ επικεϊρθςθσ 
ςτον τόπο διεξαγωγισ αυτϊν. Σε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια ενόσ ελζγχου διαπιςτωκεί απόκλιςθ 
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από τα προβλεπόμενα ςτα αντίςτοιχα τεχνικά πρότυπα, ο ελεγκτισ τουΟΑΚ ΑΕ μπορεί να επζμβει και να 
διακόψει τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ. Οι εργαςίεσ κα επαναλθφκοφν με ςκοπότθν αποκατάςταςθ των 
αποκλίςεων, από τον προμθκευτι με δικι του οικονομικι επιβάρυνςθ. 

Θ παραλαβι των υπθρεςιϊν κα γίνει τμθματικά. Θ υποβολι των δικαιολογθτικϊν  από τoν προμθκευτι 
για τθν πλθρωμι των  παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα γίνεται μετά τθν παράδοςθ των γεμάτων κυλίνδρων 
ςτθν αποκικθ τθσ ΕΕΝ Αποςελζμθ και τθν επικεϊρθςθ / πιςτοποίθςθ τουσ.  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υποβολι προσ πιςτοποίθςθ των υπθρεςιϊν είναι να ςυνοδεφεται από τα 
πρωτότυπα αποδεικτικά ζγγραφα πιςτοποίθςθσ των κυλίνδρων. Κάκε πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα 
γίνεται αφοφ κατατεκεί εκτόσ από το τιμολόγιο του Ρρομθκευτι και Ρρωτόκολλο Τμθματικισ Ραραλαβισ 
τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραραλαβισ. Θ ςφμβαςθ εξοφλείται και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 
επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. 

Το πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο που κα χρθςιμοποιιςει ο προμθκευτισ πρζπει να ζχει τον απαιτοφμενο 
εξοπλιςμό και αποδεδειγμζνθ εμπειρία για τθ διεξαγωγι των προβλεπόμενων ςτα Ραραρτιματα τθσ ΚΥΑ 
35043/2524/2010 (Βϋ1385), ελζγχων αναφορικά με κυλίνδρουσ  από χάλυβα χωρίσ ραφι που 
προορίηονται για ςυμπιεςμζνα αζρια και υγροποιθμζνα αζρια υπό πίεςθ. Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτθν οικ 12436/706, τθν ΚΥΑ 35043/2524/2010 (Βϋ1385), και οποιαδιποτε άλλθ ςχετικι Νομοκεςία ι/και 
ιςχφουςα Κανονιςτικι Διάταξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κα πρζπει να προδιαγράφει τισ απαιτιςεισ για 
τουσ ελζγχουσ, τθν περιοδικι επικεϊρθςθ και τισ δοκιμζσ ϊςτε να επαλθκεφςει τθν ακεραιότθτα των εν 
λόγω κυλίνδρων  που κα χρθςιμοποιθκοφν εκ νζου για αποκικευςθ και μεταφορά χλωρίου.  

 

5. Κανονιςτικζσ αναφορζσ 

Τα παρακάτω ζγγραφα είναι ενδεικτικά για τθν εναρμόνιςθ των προδιαγραφϊν. Θ μθ αναφορά κάποιου 
ιςχφοντοσ εγγράφου (Νόμου, Τεχνικοφ Ρροτφπου, Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ  ι άλλθσ Κανονιςτικισ Διάταξθσ) 
δεν απαλλάςςει τον προμθκευτι από τθν υποχρζωςθ εφαρμογισ του.  

 ISO 9712-12: Μθ καταςτροφικζσ δοκιμζσ-Αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ του προςωπικοφ 
 ISO 11114-1:2012: Κφλινδροι αερίου Συμβατότθτα του κυλίνδρου και βαλβίδασ με το αζριο 

περιεχόμενο Μζροσ 1: Μεταλλικά υλικά 
 ISO 11621:1997 Κφλινδροι αερίου-Διαδικαςίεσ 
 ISO 13341:2010 Κφλινδροι αερίου Τοποκζτθςθ των βαλβίδων ςε φιάλεσ αερίου 
 ISO 13769:2007 Κφλινδροι αερίου-ςφραγίδα ςιμανςθσ 
 ADR: Ευρωπαϊκι Συμφωνία ςχετικά με τισ Διεκνείσ Μεταφορζσ Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που 

πραγματοποιοφνται οδικϊσ (Λαμβάνονται υπόψθ όλεσ οι ανακεωριςεισ, τελευταία ανακεϊρθςθ 
2013)  

 Υ.Α 27120/1290 (ΦΕΚ 652/ϋΒ/20.1.2005) Συμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2002/50/ΕΚ 
«για τθν προςαρμογι ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ οδθγίασ 1999/36/ΕΚ του Συμβουλίου ςχετικά με το 
μεταφερόμενο εξοπλιςμό υπό πίεςθ  

 ΦΕΚ 1385/2.9.2010Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 24θσ Σεπτεμβρίου 2008 
ςχετικά με τισ εςωτερικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων 

 ΦΕΚ 2039/13.9.2011 Συμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2010/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Λουνίου 2010 ςχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλιςμό 
υπό πίεςθ και τθν κατάργθςθ των οδθγιϊν του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ,84/526/ΕΟΚ, 
84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ 

 

Διευκρινίηεται ότι κάκε αναφορά που υπάρχει ςτισ παροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ςχετικά με τθν οικ 
12436 ι τθν ΚΥΑ 35043 είναι ιςοδφναμθ με αναφορά ςτισ Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 2010/35/ΕΚ 
και 2008/68/ΕΚ αντίςτοιχα.  
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6. Τα διαςτιματα μεταξφ περιοδικϊν επικεωριςεων και δοκιμϊν 

Ππωσ προβλζπεται και ςτο άρκρο 13 τθσ οικ 12436, ο εξοπλιςμόσ υπόκειται ςε περιοδικοφσ, ενδιάμεςουσ 
και ζκτακτουσ ελζγχουσ ςφμφωνα με τα παραρτιματα τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 
35043/2524/2010 (ΦΕΚ 1385Β/2.9.2010). κακϊσ και τισ απαιτιςεισ των κεφαλαίων 3 και 4 τθσ οικ 12436. 
Ο προμθκευτισ κα πρζπει ςτα πιςτοποιθτικά που εκδίδει να αναγράφει τθν προγραμματιςμζνθ 
θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ επόμενθσ επικεϊρθςθσ με βάςθ αυτά.   

 

7. Διαδικαςίεσ για τθν περιοδικι επικεϊρθςθ και τισ δοκιμζσ 

Σφμφωνα με το παράρτθμα ΛΛ τθσ οικ 12436, ο μεταφερόμενοσ εξοπλιςμόσ υπό πίεςθ υπόκειται ςτον 
περιοδικό ζλεγχο που προβλζπουν τα παραρτιματα τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 35043/2524/2010 
(Βϋ1385).  

 

Οι ζλεγχοι που κα πρζπει να γίνονται είναι τουλάχιςτον οι εξισ:  

 

 ταυτοποίθςθ του κυλίνδρου και τθν προετοιμαςία για τθν επικεϊρθςθ και τισ δοκιμζσ, 

 αποςυμπίεςθ και αφαίρεςθ βανϊν και ταπϊν αςφαλείασ, 

 ζλεγχοσ τθσ εξωτερικισ κατάςταςθσ του δοχείου πίεςθσ και πιςτοποίθςθ του εξοπλιςμοφ και των 
εξωτερικϊν ςθμάνςεων 

 ζλεγχοσ τθσ εςωτερικισ κατάςταςθσ του δοχείου πίεςθσ (π.χ. εςωτερικι επικεϊρθςθ, 
πιςτοποίθςθ του ελάχιςτου πάχουσ τοιχϊματοσ   

 ζλεγχοσ ςπειρωμάτων, 

 δοκιμι υδραυλικισ πίεςθσ (με πιςτοποιθμζνα βακμονομθμζνα μανόμετρα), 

 υπερθχογραφικι εξζταςθ για τθν μζτρθςθ του πάχουσ  

 ζλεγχοσ βάρουσ, 

 επικεϊρθςθ των βαλβίδων και των άλλων εξαρτθμάτων, 

 απόρριψθ κυλίνδρου και απόδοςθ εκτόσ λειτουργίασ, 

 ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Θ απαρίκμθςθ των παραπάνω δεν απαλλάςςει τον προμθκευτι από τθν υποχρζωςθ να διεξάγει και 
άλλουσ ελζγχουσ οι οποίοι περιλαμβάνονται ςτθ Νομοκεςία και δεν ζχουν αναφερκεί ςτα ςθμεία iωσ xi. 

Σε περίπτωςθ που από τουσ παραπάνω ελζγχουσ προκφψει ότι δεν είναι δυνατι θ πιςτοποίθςθ και ότι 
υπάρχει ανάγκθ επιςκευισ (ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ ανάγκθσ αντικατάςταςθσ κάποιων εξαρτθμάτων), 
ακολουκείται θ διαδικαςία «Επιςκευι φιαλϊν χλωρίου» (ΡΑΑΤΘΜΑ Γ). 

 

8. Σιμανςθ ϋϋπϋϋ 

Εφόςον τθροφνται οι απαιτιςεισ του περιοδικοφ ελζγχου, ο κοινοποιθμζνοσ οργανιςμόσ του προμθκευτι, 
ο οποίοσ είναι αρμόδιοσ για τον ζλεγχο, κα τοποκετεί ςε κάκε φιάλθ τθ ςιμανςθ «π», ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ και όρουσ για τθν τοποκζτθςθ τθσ ςιμανςθσ «π» (άρκρο 16 τθσ οικ 12436).    

 

9. ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ 

Με τθν προςφορά: 
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 Αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ διαπίςτευςθσ κατά ΕΝ ISO/IEC 17020:2004 τφπου Α ςε ιςχφ, του 
οργανιςμοφ που κα διεξάγει τον ζλεγχο 

 Επίςθμα ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει ότι ο οργανιςμόσ που διεξάγει τον ζλεγχο είναι 
κοινοποιθμζνοσ οργανιςμόσ 

 Ο αρικμόσ αναγνϊριςθσ του κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ 

 Αναλυτικό πλάνο επικεϊρθςθσ (ζλεγχοι που κα διεξαχκοφν και χρονικι διάρκεια) ενόσ εκάςτου 
κυλίνδρου με ςχετικι παραπομπι ςτθ Νομοκεςία όπου κα τεκμθριϊνεται ότι καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ τθσ οικ 12436/706  

 

Υπογραμμίηεται ότι όλα τα ξενόγλωςςα ζγγραφα πρζπει να είναι νομίμωσ μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι. 

 

10. Υποχρεϊςεισ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

ΟΟΑΚ ΑΕ οφείλει να παρζχει ςτον προμθκευτι κάκε πλθροφορία που κα τθσ ηθτθκεί ςχετικά με τισ 
διαδικαςίεσ φόρτωςθσ, αποκικευςθσ πλιρωςθσ και λειτουργίασ των κυλίνδρων και του περιεχομζνου 
τουσ και να κακιςτά αυτζσ διακζςιμεσ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα.  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΥΛΙΝΔΟΙ ΧΛΩΙΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

Α/Α 
ΑΙΘΜΟΣ 

ΚΥΛΙΝΔΟΥ 
ΚΑΘΑΟ ΒΑΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ 

1 418502 670 23/3/2015 

2 418503 668 23/3/2015 

3 418504 668 23/3/2015 

4 418505 669 23/3/2015 

5 418506 668 23/3/2015 

6 418507 670 23/3/2015 

 

ΡΑΑΤΗΗΣΗ: 

Θ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ πραγματοποιείται κατά τθ διάρκεια εξζλιξθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα παραρτιματα. Με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ δυνατι ενθμζρωςθ των 
υποψθφίων προμθκευτϊν, κατά τθν θμερομθνία επίςθμθσ δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ, για τθν 
παροφςα προμικεια, κα δοκεί επικαιροποιθμζνοσ κατάλογοσ όπου ςτθν τελευταία ςτιλθ («Τελευταία 
πιςτοποίθςθ») κα αναφζρονται οι μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι ιςχφουςεσ θμερομθνίεσ τελευταίασ 
πιςτοποίθςθσ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ  Ε– Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

ΡΟΣ : ΟΑΚ ΑΕ 

ΔΙΓΗ 

 

ΣΙΜΗ Δ ΔΤΡΩ ( 
ΠΡΟ  ΦΠΑ) 

Κόζηνο* αλά θηιό (kg) άλπδξνπ αεξίνπ ρισξίνπ ζε ραιύβδηλν θύιηλδξν 
αεξίνπ ρισξίνπ(θαζαξνύ βάξνπο 900 kg) 

 αξηζκόο θπιίλδξσλ 15(13.500 kg άλπδξνπ αεξίνπ ρισξίνπ) 

 *ηο κόζηορ ζςμπεπιλαμβάνεηαι και ηα έξοδα μεηαθοπάράδειων & γεμάηων κςλίνδπων, ο 
έλεγσορ ηων κςλίνδπων, η ζςνηήπηζη ηων κςλίνδπων και ηο γέμιζμα με άνςδπο αέπιο σλώπιο 
ηων κςλίνδπων. 

 

   ΤΝΟΛΟ  απιθμηηικόρ   

  ολογπάθωρ   

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  απιθμηηικόρ   

  ολογπάθωρ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Ενδεικτικό) 
Ονομαςία Τράπεηασ ...............................................................................  
Κατάςτθμα .............................................................................................  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ ..........  
Ευρϊ .................................…  
 
 
Ρροσ  
OAK AE 
Ταχ .Δ/νςθ :  
 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α..................ΕΥΩ ………….. 

 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ του ποςοφ των ………………….. χιλιάδων 
……………………. ευρϊ και ……………. λεπτϊν (………€) υπζρ τθσ Εταιρείασ 
...............................................Δ/νςθ............................................................................................................... 
για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό που αφορά ςτθν 
«………………………………………………………….» ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ. ΧΧ/2017 Διακιρυξι ςασ.  
 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ που απορρζουν από τθ 
ςυμμετοχι τθσ ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  
 
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ 
από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ.  
 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν...........................................  
 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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YΡΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(Ενδεικτικό) 

 
 
Ονομαςία Τράπεηασ ...............................................................................  
Κατάςτθμα .............................................................................................  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ ............................................................................  
Ευρϊ ........................…………………………………………………………………………..  
 
 
 
 
Ρροσ  
OAKAE 
Ταχ. Δ/νςθ :  
 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α..................ΕΥΩ..........…….. 
 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ του ποςοφ των ..........................  
.............. ευρϊ υπζρ τθσ Εταιρείασ ...................................................................................................... 
Δ/νςθ............................................................................................................... για τθν καλι εκτζλεςθ των 
όρων τθσ υπ’ αρικμ. Σφμβαςθσ ………………………….. ςυνολικισ αξίασ ………………... ………… για τθν 
……………………………………………………………………………………… .  
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ που απορρζουν από τθν καλι 
εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω Σφμβαςθσ κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  
 
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ 
από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ...........................................  
 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Z – ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

 

 

 

Αρ. Πρωτ.        Χανιά, -02-2017 

Αναρτητέo στο Διαδίκτυο  

 

ΥΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

(Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε αέξηνπ ρισξίνπ ζηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο 

Νεξνύ (ΔΔΝ) Απνζειέκε) 

(cpv233119000-6) 

 

Στα Χανιά, ςιμερα τθν   0θτου ζτουσ 2017, θμζρα ………………………… ςτθν Παςθ Βαρυπζτρου Χανίων 
ανάμεςα  

αφενόσ ςτθν ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε» (εφεξισ ΟΑΚ Α.Ε) 
(Α.Φ.Μ. 997321341, ΔΟΥ ΧΑΝΛΩΝ) εδρεφουςασ ςτθν Παςθ Βαρυπζτρου Χανίων νομίμωσ 
εκπροςωποφμενθσ ςτο παρόν από το Διευκφνοντα ςφμβουλο αυτισ Καηάςθ Φϊτθ, κάτοικο Χανίων, 
κάτοχο του με αρικμό ΑΜ977091 ΑΔΤ του ΥΑ Χανίων, δυνάμει του από 7/2016 πρακτικοφ του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου τθσ ΟΑΚ Α.Ε θ οποία χάριν ςυντομίασ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ κα καλείται «Εργοδότθσ» και  

αφετζρου τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «………………………………………», Διεφκυνςθ …………………, ΤΚ …………… 
, ………………………..ΑΦΜ ………………………………. ΔΟΥ …………………………., νομίμωσ εκπροςωποφμενθ από τον 
…………………………………………………….., κατόχου του με αρικμό ……………………… δελτίου ταυτότθτασ του 
Τ………………………………………, ο οποίοσ χάριν ςυντομίασ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ κα καλείται «Ανάδοχοσ». 

 

Ζχοντασ υπ’ όψιν : 

 

 τον νόμο 4138/19-03-2013 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ τ.Α 72/19-03-2013) κεφάλαιο Β - υκμίςεισ Υπουργείου 
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Άρκρο 2  περί ςυςτάςεωσ τθσ Ο.Α.Κ 
.Α.Ε. 

 τθν αρικμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξθ Συγχϊνευςθσ του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου 
«Οργανιςμόσ Αναπτφξεωσ Ανατολικισ Κριτθσ» και του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ διακαίου 
«Οργανιςμόσ Αναπτφξεωσ Δυτικισ Κριτθσ» με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ-Σφςταςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ 
υπό τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία» (ΦΕΚ τ.Β 1473/18-06-2013). 

 Τθν αρικμ. Δ16γ/012/262/Γ περί οριςμοφ Ρροζδρου, Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και μελϊν του Δ.Σ τθσ 
Ο.Α.Κ Α.Ε. (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ 284/20-06-2013) . 

 Το υπ’ αρικμ. 7/2016 Συμβοφλιο του Ο.Α.Κ Α.Ε. (Θ.Δ.1) περί αρμοδιοτιτων του Διευκφνοντα 
Συμβοφλου  

 Το Ν. 4412/2016 

 Τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ τ. Β 2836/07-11-
2013). 

 Τθν υπϋαρικμ. Δ16γ/584/7/425/Γ ζγκριςθ του Καταςτατικοφ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία 
«Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (ΟΑΚ Α.Ε.) ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013. 
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 Τθν υπϋαρικμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαςθ φκμιςθ μεταφοράσ αρμοδιοτιτων, εκτελοφμενων και 
προσ εκτζλεςθ ζργων και ςυναφϊν κεμάτων τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Δθμοςίων Ζργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειοσ 
Οδικόσ Άξονασ Κριτθσ» και τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Δθμοςίων Ζργων (ΕΥΔΕ) «Μελζτθ και Καταςκευι 
ζργου φδρευςθσ Θρακλείου Κριτθσ και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποςελζμθ» ςτθν Ανϊνυμθ 
Εταιρεία «Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.29 του 
άρκρου 3 του Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Αϋ72)»  

 Τθν υπ αρικμ πρωτ Δ4-38/16-01-2017 ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Συγκοινωνιακϊν και 
Υδραυλικϊν Ζργων (ΑΔΑΜ : 17REQ005764247) 

 Το απόςπαςμα πρακτικοφ 01/2017 ΔΣ ΟΑΚ ΑΕ ΚΕΜΑ ΘΔ ΝΟ 10 

 Τθν υπ. αρικμπρωτ 778/06-02-2017 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 7ΦΤ3ΟΞ5Ψ-24Ν….,ΑΔΑΜ 
:17REQ005766344 

 Τθν υπ. αρικμπρωτ 6821/23-12-2016 απόφαςθ ςυγκρότθςθσ επιτροπϊν ΟΑΚ ΑΕ.(AΔΑ: 6Κ9ΜΟΞ5Ψ-
ΓΦ9) 

 Το  υπ αρ πρωτ ………………..πρακτικό αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ  

 Τθν υπ. αρικμ. πρωτ       /-       -2017 απόφαςθ ανάκεςθσ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου (ΑΔΑ                             
) 

 Το γεγονόσ ότι για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων, ςτισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτο Ν.4013/2011, άρκρο 4, παρ.3 και ςυνάπτονται μετά 
τθν ζναρξθ ιςχφοσ του, επιβάλλεται ΚΑΛ κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, 
εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςφμφωνα με το Α.Ρ. 
Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Τελϊν και Ειδικϊν Φορολογιϊν, επί τθσ 
κράτθςθσ 0,06% διενεργείται και κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ). 

 

ΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Για τθν προμικεια ……………………………………………………………………………………. για τισ ανάγκεσ του Οργανιςμοφ 
για το ζτοσ 2017 θ προςφορά του αναδόχου είναι ςυμφζρουςα για τθν Ο.Α.Κ. Α.Ε. και λαμβανομζνου 
υπόψθ τα ανωτζρω τα μζρθ ςυμφωνοφν και ςυναποδζχονται τα ακόλουκα.  

 

ΑΘΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο Εργοδότθσ, ανακζτει ςτον Ανάδοχο τθν προμικεια  και μεταφορά αζριου χλωρίου  για τθ λειτουργία 
του Φράγματοσ Αποςελζμθ του ΟΑΚ ΑΕ ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ πρωτ                                      προςφορά 
του αναδόχου. 

 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να προμθκεφςει τα υλικά που αναφζρονται ςτθν προςφορά που ζχει κατακζςει 
με τουσ παρακάτω όρουσ και ςυμφωνίεσ τουσ οποίουσ δζχεται ανεπιφφλακτα. Θ προμικεια των υλικϊν 
κα γίνεται βάςει των παραγγελιϊν που κα πραγματοποιεί ο εργοδότθσ. Η προμικεια του Άζριου  
χλωρίου  κα γίνεται ςτα Αγριανά Χερςονιςου  ςτο Φράγμα Αποςελζμθ., το αργότερο μία εβδομάδασ 
(1) από τθν παραγγελία.  

 

Θ προμικεια κα πρζπει να ζιναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που τίκενται ςτα πλαίςια 
τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 

Τα προσ προμικεια υλικά πρζπει να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ςυνοδεφουν τθν προςφορά, 
να μθν παρουςιάηουν οποιοδιποτε ελάττωμα κρυφό ι φανερό και αν αυτό ςυμβεί, ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει ςτισ  από τθν ςχετικι όχλθςθ του εργοδότθ αλλιϊσ θ Ο.Α.Κ. Α.Ε. κα 
ζχει δικαίωμα  να ακυρϊςει τθ ςυγκεκριμζνθ παραγγελία χωρίσ να οφείλει το οφειλόμενο τίμθμα. 
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Εάν ο ανάδοχοσ για πάνω από δυο ςυνεχόμενεσ φορζσ προμθκεφςει τον εργοδότθ ελαττωματικά υλικά, 
κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι. 

 

Τα είδθ, οι κατθγορίεσ και οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ προμικειασ και τθσ μεταφοράσ του αζριου 
χλϊριου, αναφζρονται ςτθν Ρροςφορά του Αναδόχου που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 2ο 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ ζωσ και 31-12-2017. Μπορεί να δοκεί παράταςθ ςτο χρόνο εκτζλεςθσ για μια φορά μετά από 
αίτθμα του αναδόχου και αποδοχι εκ μζρουσ τθσ υπθρεςίασ του αντίςτοιχου αιτιματοσ εάν ςυντρζχει 
προσ τοφτο λόγοσ. Μετά τθν παράδοςθ τθσ υπθρεςίασ κα εκδοκεί αντίςτοιχθ βεβαίωςθ περαίωςθσ 
εργαςιϊν. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ αν δεν ολοκλθρϊςει το ζργο μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο. 

 

ΑΘΟ 3ο 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

 

Το τίμθμα για τθν εκτζλεςθ του ανωτζρου ζργου ςυμφωνείται ςτο ποςό των 
……………………………………….ευρϊ (…………………………………………………………………………………..€) χωρίσ Φ.Ρ.Α., ιτοι 
το ςυνολικό ποςό ανζρχεται ςτα ………………………………………………………. ευρϊ (……………………………………………€) 
με Φ.Ρ.Α. 

 

Το τίμθμα αυτό είναι ςτακερό και δεν αναπροςαρμόηεται για οποιονδιποτε λόγο. Το τίμθμα κα 
καταβλθκεί τμθματικά κατόπιν τθσ ςχετικισ παραγγελίασ και , Με βάςθ τα τεμάχια που κα προμθκεφςει ο 
ανάδοχοσ ςτον Ο.Α.Κ. Α.Ε κα εκδοκοφν τα αντίςτοιχα τιμολόγια που κα εξοφλοφνται από τον εργοδότθ 
εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν παραλαβι.  

 

Οι πιςτϊςεισ για τθν προμικεια αυτι κα βαρφνουν τον προχπολογιςμό του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

ΑΘΟ 4ο 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1.Τα προσ προμικεια υλικά πρζπει να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ςυνοδεφουν τθν 
προςφορά, να μθν παρουςιάηουν οποιοδιποτε ελάττωμα κρυφό ι φανερό και αν αυτό ςυμβεί, ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα από τθν ςχετικι όχλθςθ 
του πρϊτου ςυμβαλλόμενου, άλλωσ θ Ο.Α.Κ. Α.Ε. κα ζχει δικαίωμα να ακυρϊςει τθ ςυγκεκριμζνθ 
παραγγελία χωρίσ να οφείλει το οφειλόμενο τίμθμα.  

 

2. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να εκτελζςει το παραπάνω ζργο ςφμφωνα με τθν προςφορά που υποβλικθκε 
και θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ κακϊσ και τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. Στθν 
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ςυμφωνθκείςα τιμι εκτόσ από τθν αξία των υπό προμικεια ειδϊν περιλαμβάνονται και τα ζξοδα 
μεταφοράσ, αςφαλίςεωσ, φορτοεκφορτϊςεωσ και εγκαταςτάςεωσ αυτϊν. Οι ςυμφωνθκείςεσ τιμζσ που 
κακορίηονται από τθν ςφμβαςθ δεν υπόκεινται ςε μεταβολι , ςυμπεριλαμβάνουν φόρουσ, δαςμοφσ, άλλα 
δθμόςια τζλθ και λοιπζσ δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ , εκτόσ από τον ΦΡΑ ενϊ, ο εργοδότθσ 
απαλλάςςεται από κάκε άλλθ υποχρζωςθ, όπωσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, φόρουσ τζλθ, άδειεσ και 
επιδόματα εργαηομζνων. 

Οι κρατιςεισ επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ είναι οι νόμιμεσ κρατιςεισ και βαρφνουν τον ανάδοχο. 
Στισ κρατιςεισ περιλαμβάνεται και θ αναφερόμενθ ςτθν αρχι τθσ παροφςασ κράτθςθ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων.  

 

3. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να εκτελζςει το παραπάνω ζργο με προςωπικό τθσ απολφτου επιλογισ του, 
το οποίο ο ίδιοσ κα επιβλζπει και ςτο οποίο κα καταβάλει τισ αμοιβζσ και τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ. Ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί ζμπειρο και κατάλλθλο προςωπικό κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για κάκε ατφχθμα που τυχόν κα ςυμβεί κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, ς' 
αυτόν και το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει, κακϊσ και ςε κάκε τρίτο πρόςωπο και υποχρεοφται να 
λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για αποτροπι πικανϊν κινδφνων. 

 

4. Ο Ανάδοχοσ φζρει τθν ευκφνθ για κάκε ηθμιά θ απϊλεια των προϊόντων του ζργου που κα 
παραδοκοφν, μζχρι τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ , εκτόσ αν θ ηθμιά ι απϊλεια οφείλεται ςε 
υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του εργοδότθ. 

 

5. Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει το δικαίωμα του Εργοδότθ για μονόπλευρθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθ 
περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των ςυμφωνθκζντων, από τθν παροφςα ςφμβαςθ, εργαςιϊν και υποχρεϊςεων 
πζραν του άρκρου 5. 

 

6. Μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου ςυνεπάγεται αυτομάτωσ λφςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ  ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

 

ΑΘΟ 5ο 

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

 

Κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν των 
υποχρεϊςεων αν θ παράλειψθ αυτι οφείλεται ςε ανωτζρα βία, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ επικαλοφμενθ 
ανωτζρα βία αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ. Σαν ανωτζρα βία εννοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο 
και αναπότρεπτο που κακιςτά απολφτωσ αδφνατθ τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 6ο 

ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τροποποίθςθ ι παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ δεν αναγνωρίηεται χωρίσ ζγγραφο το οποίο κα 
υπογράφεται με κοινι ςυνεννόθςθ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

 

ΑΘΟ 6: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
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’Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςιμερα τθν με αρικ. ............εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ τθσ 
.....ΤΑΡΕΗΑΣ, ποςοφ ..........ευρϊ το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ τον 
Φ.Ρ.Α.Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του υλικοφ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

 

ΑΘΟ 7ο 

ΛΟΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

1. Για τα κζματα που δεν ορίηονται ξεκάκαρα ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ιςχφουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ 
περί προμθκειϊν του Δθμοςίου, οι όροι του διαγωνιςμοφ και θ προςφορά του ανάδόχου. 

 

2. Αρμόδια για τθν επίλυςθ των διαφορϊν από τθν παροφςα ςφμβαςθ είναι τα δικαςτιρια Χανίων κατά 
κοινι ςυμφωνία των μερϊν.  

 

3. Οι ςυμβαλλόμενοι είναι ενιμεροι για τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ ςτοιχείων τθσ ςφμβαςθσ ςτο 
Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Ά 112) – Ρρόγραμμα «Διαφγεια - ΚΘΜΔΘΣ.  

 

4. Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα Σφμβαςθ ι υπάρχει αςάφεια ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ 
του Ν. 4412/2016 κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

 

 

Τα παραπάνω ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και προσ τοφτο 
ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, θ οποία αναγνϊςτθκε και υπογράφτθκε από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ, ςε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία κα λάβει ζνα (1) ο Ανάδοχοσ και δφο (2) ο 
Εργοδότθσ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

   Ο ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                         Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

           ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.     

 

 

 

ΚΑΗΑΣΘΣ ΦΩΤΘΣ                                       
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ΡΑΑΤΗΜΑ H -ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ ΑΕ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 55291 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ:  ΟΑΣΘ ΒΑΥΡΕΤΟΥ ΟΔΟΣ ΓΟΛΓΟΚΑ 2, 73005 
ΧΑΝΛΑ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ε Μθλιδάκθσ, Γ. Σαρθμανϊλθσ 
- Τθλζφωνο: 2821029214, 2821029300 
- Θλ. ταχυδρομείο: oakae@oakae.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.oakae.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): (30192700-8) 
- Θ ςφμβαςθ «Πξνκήζεηα αέξην ριώξην ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. γηα όιν ην έηνο 2017»] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι 6/2017 

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικιδιεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii: 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοiv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
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παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικιδιεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ 

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχιςεεγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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(«αςηοκάθαπζη»)
xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxx: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):xxiii 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxv : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω 
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxix; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiii: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxv που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
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*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
[……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxix: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxli όςον αφορά το 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσδιευκυντικϊνςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxlii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ,που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόστου αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxliv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+xlv 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlvii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+     
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i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 
τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊνςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
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15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiii
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
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xxxvi

 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxix
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xl
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xli
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xlii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliii
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xliv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlvii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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