
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 

Ηράκλειο, 14/9/2018 
Αρ. Πρωτ.: 2339/14-9-2018 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«Επιστημονική Υπηρεσία για την οργάνωση συλλογής και αξιοποίησης βιοαποβλήτων» 

Προϋπολογισμού 32.240,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

γ) Την Α.Ε.Ε. υπ. αρ. 100/2018. με τίτλο «Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης της Επιστημονικής 

Υπηρεσίας με τίτλο «οργάνωση συλλογής και αξιοποίησης βιοαποβλήτων» και ψήφιση της 

σχετικής πίστωσης  σε βάρος του ΚΑ: 64-7413.043 του προϋπολογισμού του ΕΣΔΑΚ, 

οικονομικού έτους 2018 με την οποία διατέθηκε η πίστωση (απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας, εγκρίθηκε η Μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας και καθορίστηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού και την Α.Ε.Ε. υπ. αρ. 124/2018. με τίτλο «Τροποποίηση των Τευχών (αναλυτική 

διακήρυξη) Δημοπράτησης και όρων του διαγωνισμού «Επιστημονική Υπηρεσία για την 

οργάνωση συλλογής και αξιοποίησης βιοαποβλήτων» 

ε) τους όρους της παρούσας και 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 

Οδός: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων 

Ταχ.Κωδ.: 71202 

Τηλ.: 2810-361610 

Telefax: 2810-361620 

E-mail: esdak@otenet.gr 

Ιστοσελίδα: www.esdak.gr 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΕΣΔΑΚ , οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 

(3ος όροφος) , την 1/10/2018, ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 





Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης 

ή εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 

προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η προκήρυξη σύμβασης, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), 

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

δ) η υπ’ αριθμό 7 Μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας, 

ε) ο Προϋπολογισμός της υπηρεσίας, 

ζ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης από τις 18/9/2018 στην ιστοσελίδα www.esdak.gr 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 25/9/2018, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 

δικαιολογητικά, το αργότερο στις 27/9/2018 

 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός αφορά στην υπηρεσία «Επιστημονική Υπηρεσία για την οργάνωση 

συλλογής και αξιοποίησης βιοαποβλήτων».  

Η προς ανάθεση υπηρεσία αφορά στην οργάνωση του συστήματος χωριστής συλλογής και 

αξιοποίησης των συλλεγέντων βιοαποβλήτων (υπολειμμάτων τροφών και πρασίνων) στους 

Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου κατ’ εφαρμογή του ν. 4042/13-12-2012, του Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του ΠΕΣΔΑ Κρήτης.  

Ειδικότερα, η υπηρεσία θα περιλαμβάνει:  

• Αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή μελέτης 

(διατιθέμενος εξοπλισμός συλλογής-μεταφοράς-διαχείρισης, υφιστάμενη 

οργάνωση τρόπου συλλογής, υφιστάμενα προβλήματα, κλπ.) και αξιολόγηση 

αυτής. 

• Επιλογή και οριοθέτηση των περιοχών εφαρμογής του προγράμματος ΔσΠ 

βιοαποβλήτων ανά φάσεις εφαρμογής του προγράμματος 

• Καταγραφή του αριθμού των παραγωγών βιοαποβλήτων στα όρια της περιοχής 

εφαρμογής του συστήματος (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κλπ.)  

• Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών συστημάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων 

(πόρτα-πόρτα, κεντρικά κλπ.) και επιλογή του βέλτιστου τεχνικοοικονομικά 

συστήματος 

• Οργάνωση προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης 

http://www.esdak.gr/




• Προσδιορισμό σημείων του αστικού ιστού για την τοποθέτηση ειδικών 

κομποστοποιητών γειτονιάς τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένα οικοδομικά 

τετράγωνα στον Δήμο Ηρακλείου (στο πλαίσιο του προγράμματος ACUA) 

• Προσδιορισμός των απαιτούμενων πόρων και διαδικασιών για την ανάπτυξη του 

δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και για τη λειτουργία του 

προγράμματος ΔσΠ 

• Εκτίμηση του κόστους υλοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος ΔσΠ 

βιοαποβλήτων. 

 

Σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012, ως βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) ορίζονται τα 

βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από 

σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής υγειονομικού ενδιαφέροντος και χώρους 

πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. Με 

ν.4042/2012, τίθεται ως στόχος ότι έως το 2015, το ποσοστό χωριστής συλλογής των 

βιολογικών αποβλήτων θα πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστο, στο 5% του συνολικού τους 

βάρους και έως το 2020, κατ’ ελάχιστο, στο 10% του συνολικού τους βάρους.  Ο στόχος αυτός 

επικαιροποιήθηκε με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (ΠΥΣ 49/15-12-

2015) με αποτέλεσμα ο στόχος χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων για το έτος 2020 

αυξάνεται από 10% σε 40% κ.β.. 

 

Κύριος σκοπός της προς ανάθεση σύμβασης, είναι ο  επιτυχής σχεδιασμός της διαλογής στην 

πηγή των βιολογικών αποβλήτων (υπολειμμάτων τροφών και πράσινων αποβλήτων) στους 

Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου σε εφαρμογή του Ν. 4042/13-12-2012, του Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), αλλά και του ΠΕΣΔΑ Κρήτης. Η υλοποίηση του 

συστήματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στον 

ΕΣΔΑΚ και στους εξυπηρετούμενους Δήμους όπως: 

- Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την εκτροπή από διάθεση σε χώρο ταφής του 

βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους της 

οδηγίας 99/31/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με. ΚΥΑ Η.Π.29407/3508 (ΦΕΚ Β 1572/16.12.2002). 

- Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την καθιέρωση χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων, που προβλέπεται στην Οδηγία 2008/98/ΕΕ όπως ενσωματώθηκε με το 

Ν.4042/2012, όπως ισχύει, το ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/15.12.2015) και τον ΠΕΣΔΑΚ (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 

44014/4028/15.09.2016 – ΦΕΚ Β 3196/5.10.2016). 

- Την αξιοποίηση των πρώτων υλών που βρίσκονται στα αστικά στερεά απόβλητα για 

παραγωγή κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost). 

- Την αποφυγή ενδεχόμενων οικονομικών επιπτώσεων (ειδικό τέλος ταφής). 

Συγκεκριμένα, καθιερώνεται από το 2019  ειδικό τέλος ταφής για τις κατηγορίες αποβλήτων: 

o βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης (χωριστά συλλεγέντα) 

o βιοαποδομήσιμα απόβλητα (κήπων και πάρκων) 

o χώματα και πέτρες (κήπων και πάρκων) 

o ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

o απόβλητα από αγορές 

o ογκώδη απόβλητα 





όταν οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής χωρίς  προηγούμενη επεξεργασία. Το ειδικό 

τέλος ταφής ανά αποβλήτων που διατίθεται ορίζεται σε 35 €/τόνο και αυξάνεται ετησίως και 

5€/τόνο έως του ποσού των 60€/τόνο.  

 

Το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων θα εφαρμοστεί στους Δήμους 

Ηρακλείου και Μαλεβιζίου.  

Ο Δήμος Ηρακλείου είναι δήμος της Περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. Προέκυψε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Ηρακλείου, Παλιανής, 

Τεμένους, Νέας Αλικαρνασσού και Γοργολαΐνη. Η έκταση του Δήμου είναι 245.12 τ.χλμ και ο 

πληθυσμός του ανέρχεται σε 173.450 κατοίκους, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011. Έδρα 

του νέου δήμου ορίστηκε το Ηράκλειο και ιστορική έδρα του η Νέα Αλικαρνασσός. Το 

Ηράκλειο είναι έδρα του Δήμου Ηρακλείου, η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης με πληθυσμό 

140.730 κατοίκους, ο μεγαλύτερος λιμένας του νησιού και το τέταρτο μεγαλύτερο αστικό 

κέντρο της χώρας. 

 Ο Δήμος Μαλεβιζίου  συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε με τη συνένωση 

των προϋπαρχόντων δήμων Γαζίου, Κρουσώνα και Τυλίσου. Ο Δήμος καταλαμβάνει έκταση 

292,70 τ.χλμ και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 24.864 κατοίκους, σύμφωνα με την 

Απογραφή του 2011. Έδρα του Δήμου ορίστηκε το Γάζι. 

 

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας και το περιεχόμενο αυτών θα περιλαμβάνουν: 

 

Παραδοτέο 1: Καθορισμός και καταγραφή περιοχής εφαρμογής του συστήματος 

• Αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή μελέτης 

(διατιθέμενος εξοπλισμός συλλογής-μεταφοράς-διαχείρισης, υφιστάμενη οργάνωση τρόπου 

συλλογής, υφιστάμενα προβλήματα, κλπ.) και αξιολόγηση αυτής 

• Επιλογή και οριοθέτηση των περιοχών εφαρμογής του προγράμματος ΔσΠ 

βιοαποβλήτων ανά φάσεις εφαρμογής του προγράμματος 

• Καταγραφή του αριθμού των παραγωγών βιοαποβλήτων στα όρια της περιοχής 

εφαρμογής του συστήματος (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κλπ.).  

 

Παραδοτέο 2: Οργάνωση συστήματος  

•             Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών συστημάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων 

(πόρτα-πόρτα, κεντρικά κλπ.) και επιλογή του βέλτιστου τεχνικοοικονομικά συστήματος 

•             Οργάνωση προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης 

•             Προσδιορισμό σημείων του αστικού ιστού για την τοποθέτηση ειδικών 

κομποστοποιητών γειτονιάς τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα 

στον Δήμο Ηρακλείου (στο πλαίσιο του προγράμματος ACUA). 

 

Παραδοτέο 3: Προδιαγραφές και κόστος συστήματος  

•             Προσδιορισμός των απαιτούμενων πόρων και διαδικασιών για την ανάπτυξη του 

δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και για τη λειτουργία του προγράμματος ΔσΠ 

•             Εκτίμηση του κόστους υλοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος ΔσΠ 

βιοαποβλήτων. 

 





2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν 

στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 32.240,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Καθαρή αξία: 26.000,00 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 6.240,00 € 

 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ Περιφέρειας Κρήτης  και βαρύνει τον 

κωδικό Κ.Α.: 64-7413.043 του προϋπολογισμού του ΕΣΔΑΚ (υπ’ αριθ. 69/2018 απόφαση 

Εκτελεστικής Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης) 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011. 

3. Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση της ως άνω εργασίας θα καταβληθεί σε τρεις (3) 

δόσεις με την υποβολή εκάστου εκ των τριών (3) παραδοτέων, αντίστοιχα. Η πληρωμή θα 

πραγματοποιηθεί με χρηματικά εντάλματα εκδιδόμενα σε βάρος της οικείας πίστωσης του 

δημοτικού προϋπολογισμού, εφόσον έχει τακτοποιήσει προηγουμένως τις πάσης φύσεως 

υποχρεώσεις που τον βαρύνουν και απορρέουν από την οικεία σύμβαση και έχει 

ολοκληρωθεί καλώς η εργασία ή το μέρος που της αναλογεί, χωρίς αντιρρήσεις και εν γένει 

προβλήματα. 

Η πληρωμή θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 6: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος 

διενέργειας του διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται 

η 1/10/ 2018, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον 

της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΕΣΔΑΚ 

(Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 -3ος όροφος-ΤΚ 71202) στο Ηράκλειο. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 

ημέρα, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς 

φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 

προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 





 

 

Άρθρο 7: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 6 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 

διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 

εγκαίρως. 

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 

φάκελο), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του …………..  

για την υπηρεσία : «Επιστημονική Υπηρεσία για την οργάνωση συλλογής και αξιοποίησης 

βιοαποβλήτων» 

με αναθέτουσα αρχή τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 1/10/2018.  

 

3. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 13. 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13. Αν τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 

φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 

ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου της παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 6 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. 





6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 

στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

9. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 

10. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

11. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Άρθρο 8: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση  

1. Παραλαβή των φακέλων προσφοράς  

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, 

μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 6 της παρούσας. Η παραλαβή 

μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 

οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 7 

της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η 

ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον 

υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του 

Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 

διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 6. Η αποσφράγιση διενεργείται 

δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, 

οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 

που υπεβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους 

φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, 

καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού 

φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. 





Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν 

στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

γ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

γνωστοποιεί με έγγραφο του Προέδρου της, προ εύλογης προθεσμίας και με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, σε όλους τους προσφέροντες, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της δημόσιας 

συνεδρίασης για την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που 

πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα 

της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με 

την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Το πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και τη σχετική 

λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή.  

Σε περίπτωση διακοπής δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως 

επόμενες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς 

ή με φαξ ή με συνδυασμό των ανωτέρω μέσων σε όλους τους προσφέροντες για την 

ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης. 

δ) Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και 

βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της 

απόφασης έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί με επιμέλεια της αναθέτουσας 

αρχής, χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας. 

ε) Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των προσφερόντων που 

αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι και 

φυλάσσονται με μέριμνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή 

ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος 

υποβολής ενστάσεων. 

στ) Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό, σε δημόσια συνεδρίαση, σε ημερομηνία και 

ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτούς προ πέντε (5) ημερών, για την αποσφράγιση 

των οικονομικών τους προσφορών. Κατά την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή 

αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους 

σε σχετικό Πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται 

απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 

στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Ύστερα από τη βαθμολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και στάθμιση της 

βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή 

προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας –τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας και καταγράφει τις 

ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό 

υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να το εγκρίνει.  

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους 

προσφέροντες. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 18 του παρόντος. 





ζ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς σταθμισμένη 

βαθμολογία (ισοδύναμες προσφορές), προσωρινός Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο έχων τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισοδύναμες προσφορές. 

 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα 

δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, 

ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 

της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 12, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 

Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν 

γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας 





και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 της παρούσας μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 

10, 11 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 12, κοινοποιείται η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και 

χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

(20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, 

και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να 

συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης 

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 

του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 10 Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 

πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 

μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Άρθρο 11: Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 





ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους 

των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 





2. (α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

(β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

(γ) Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 

(2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, 

(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 





οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις 

ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του 

ν. 4412/2016  

(η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις 

των προηγούμενων παραγράφων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 

της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 στα τρία (3) έτη 

από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1, 2γ και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής και δύναται να 

επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 

6. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016. 





7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 

 

Άρθρο 12: Κριτήρια επιλογής  

 

Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο επιμελητήριο που τηρείται 

στο κράτος εγκατάστασής τους. 

 

Β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία την τελευταία 3ετία σε 

παρόμοια έργα που έχουν εκτελεστεί με δημόσιες συμβάσεις, μία τουλάχιστον σύμβαση ανά 

ζητούμενο πεδίο, ήτοι α) σε συστήματα/μονάδες βιοαποβλήτων β) στην 

οργάνωση/βελτιστοποίηση συστημάτων συλλογής αποβλήτων / ανακύκλωσης, γ) σε τεχνικές 

προδιαγραφές και κοστολόγηση εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δ) σε 

τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων δήμων. 

Επίσης, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου αποτελούμενη κατ΄ 

ελάχιστον έναν (1)  Επιστήμονα Π.Ε. με 15ετή εμπειρία στη διαχείριση στερεών αποβλήτων 

και ειδική εμπειρία στα συστήματα διαλογής στην πηγή/ ανακύκλωσης. 

 

Γ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους 

με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα 

των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες . 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 

 

Άρθρο 13: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 





(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

2. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 

προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

αα) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 11 της παρούσας,  

ββ) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 

12 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 

που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν .  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο 

έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

β) Δικαιολογητικά ότι πληροί τις προϋποθέσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

(παρ. 12Β της παρούσας) και συγκεκριμένα: 

- Κατάλογο παρόμοιων έργων της τελευταίας 5ετίας που έχει εκτελέσει ο υποψήφιος, 

συνοδευόμενος από κατάλληλα έγγραφα (συμβάσεις έργου, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ή 

άλλο αντίστοιχο έγγραφο) 

- Πίνακα όπου για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου θα δίνεται το ονοματεπώνυμο, η 

ειδικότητα και η βαθμίδα εκπαίδευσης, τα έτη επαγγελματικής εμπειρίας και η θέση στο 

οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου. Επίσης, θα προσδιορίζεται το στέλεχος που θα είναι ο 

Συντονιστής/Υπεύθυνος της ομάδας έργου. Ο πίνακας θα συνταχθεί σύμφωνα με το 

ακόλουθο υπόδειγμα. 

Κατάλογος Στελεχών Ομάδας Έργου 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΒΑΘΜΙΔΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (σύντομα 
βιογραφικά στοιχεία) 

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

     





 

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου.  

 

δ) Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την 

προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

3. Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει αναλυτική περιγραφή των παρακάτω 

θεμάτων σε παραγράφους: 

1. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

Έκθεση με περιγραφή της μεθοδολογίας, με την οποία ο διαγωνιζόμενος θα παράσχει 

το ζητούμενο έργο, που θα περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα και το 

χρονοδιάγραμμα διενέργειας του έργου. 

2. Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου 

o οργανόγραμμα της ομάδας έργου, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών και οι 

ειδικότητες αυτών. 

o λίστα στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα έργου του Αναδόχου.  

o παρουσίαση του υποψήφιου ή της ένωσης και τα βιογραφικά σημειώματα του 

υπεύθυνου και της ομάδας έργου. 

o κατάλογος με τις κυριότερες υπηρεσίες παρόμοιας φύσης που έχουν αναλάβει. Ο 

κατάλογος θα αναφέρει το αντικείμενο, το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών, 

τον εργοδότη. 

Τονίζεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να συντάξει την Τεχνική Προσφορά ακολουθώντας πιστά 

τη δομή που περιγράφεται ανωτέρω, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

 

4. Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, το 

χορηγούμενο από την Υπηρεσία, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, ορθά και πλήρως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των 

νόμιμων εκπροσώπων των προσφερόντων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολο των 

υπηρεσιών που θα παρέχει.  

Η τιμή θα είναι εκφρασμένη σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, χωρίς 

να συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως ξεχωριστά. 

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά 

περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του 

τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί. 





Οικονομική προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των αντικειμένων της 

υπηρεσίας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα 

στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου της προσφερόμενης τιμής, οι δε συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

 

Άρθρο 14: Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης – Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

 

α) Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 

κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(σ1) 50% 

Κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής του, 

αποτελεσματική μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, κατάλληλη περιγραφή των 

παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος  

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ (σ2) 50% 

Επάρκεια στη σύνθεση των ειδικοτήτων για την κάλυψη του έργου, αποτελεσματικότητα 

της οργάνωσης και διοίκησης της Ομάδας Έργου, καθώς εμπειρία των στελεχών της 

Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του έργου. 

 

β) Κριτήριο ανάθεσης 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 

τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

ΣΤΠ = σ1χΚ1 + σ2χΚ2  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα: 

ΤΒΑ=100*[(ΣΤΠ*Σ1)+(ΣΟΠ*Σ2)] 





όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, ΣΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής 

προσφοράς με συντελεστή βαρύτητας Σ1= 80% και ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία της 

οικονομικής προσφοράς με συντελεστή βαρύτητας Σ2= 20% 

Η ΣΟΠ είναι το ποσό έκπτωσης και προκύπτει από τον τύπο: 

[Α - τιμή προσφοράς διαγωνιζομένου / Α] * 100, 

όπου Α ο προϋπολογισμός των Τ.Δ προ ΦΠΑ σε ευρώ. 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η προσφορά που θα 

συγκεντρώσει τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία. 

Σε περίπτωση προσφορών με την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία ΤΒΑ (ισοδύναμες 

προσφορές) προσωρινός Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο έχων το μέγιστο συνολικό βαθμό 

τεχνικής προσφοράς ΣΤΠ.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισοδύναμες προσφορές. 

 

Άρθρο 15: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα 

άρθρα 10 και 11 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών του άρθρου 6, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα 

με το άρθρο 8.3 (α) και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8.3 (β) της 

παρούσας.  

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι 

μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 6. 

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών 

πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας 

του άρθρου 6. 

 

2. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 11 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου 

(ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 

πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 11: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 

οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 





Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά είναι: 

(i) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

μέλους ή χώρας, 

(ιι) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους μέλους ή χώρας και αφορά τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

γ. για την παράγραφο 3 του άρθρου 11: 

Για την περίπτωση β, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που 

είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση 

εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 

φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο 

Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή 

τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’ και θ’, επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

δ. Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό α έως γ, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό α έως γ. 

ε. Για την περίπτωση 7 του άρθρου 11 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 

σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

στ. για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 

νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

ζ. για την παράγραφο 2γ του άρθρου 11: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. 





Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 

στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Αν 

διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 

Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 

υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται, 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 





και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

4. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 18: Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό 

της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της ένστασης, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στην 

περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. 

3. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε 

από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο . Επίσης, γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 





παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως 

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με 

τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 20: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος 

Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

- του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

- της αριθμ. 158/16 Απόφασης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 

(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

- της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 





περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που 

εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

 

Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 

2. Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.esdak.gr). 

 

Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια/υπηρεσία είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

5. Η Μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας 

6. Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 23: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει 

πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 24: Διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η διάρκεια υλοποίησης της ανωτέρω εργασίας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. 

 

Άρθρο 25 : Διάφορες ρυθμίσεις 

Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης υπηρεσίας και η δέσμευση της σχετικής 

πίστωσης, αποφασίστηκε με τις υπ’αριθμ. 69 και …  Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΔΑΚ 

 

ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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