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                                                                                                                   Ημερομηνία : 28.05.2020 
 
      Αρ. πρωτ.   : 117216/25623 
 

 

 

 
 

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

 
δ  ι  α  κ η  ρ ύ  σ  σ ε   ι 

 
 

την ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ KAI ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

INTERREG MED - “ENERNETMOB”» 
 

Συνολικής εκτιµώµενης αξίας 57.000,00Ευρώ (µε Φ.Π.Α.), 
 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε 
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και 
β) τους όρους της παρούσας και 

 
καλεί 

 

τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.

ΑΡΙΘΜΟΣ : 4/2020 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία ΑναθέτουσαςΑρχής 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 2 η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.3 

 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.4 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας 5 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :https://www.ppel.gov.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: Μαινάλου & Σέκερη 37 Τ.Κ. 221 31 - 
Τρίπολη 

 
 

1     Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο 
αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016 

2            Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του 
Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

3            Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις 
υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14. 

4         Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) 
Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) 
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) 
Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

5              
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ.  ‘aρθρα 22 και 67 ν.4412/16

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΣΕΚΕΡΗ 37                                
Τ.Κ. 22131 - Τρίπολη 

Πόλη ΤΡΙΠΟΛΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 231 31 

Τηλέφωνο 2710237410 

Φαξ 2710234492 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο mapostolakis@outlook.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες1 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://www.ppel.gov.gr 
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γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες :: 

στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο :2710237410 

: ………ή άλλη διεύθυνση ....... [κατά περίπτωση] 

 
 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
 

 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους
 επείγουσαςανάγκης  [συμπληρώνεται στην περίπτωση που εφαρμόζεται 
το άρθρο 27 παρ. 3 του ν.4412/2016] 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης6 

Το έργο ENERNETMOB έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων –ΣΑΕΠ 362/2 ποσού 
193.012,97 ευρώ. Επίσης το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ 20%  
(Διανομαρχιακά Έργα), ως υποέργο του έργου «Προγράμματα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας – 
Συγχρηματοδοτούμενη Δαπάνη» (Ειδ. Φορέας /ΚΑΕ : 01.071/9779.0003) 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου τηςσύµβασης 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τεσσάρων σταθμών φόρτισης   ηλεκτρικών αυτοκινήτων & οι 
Υπηρεσίες   εγκατάστασης,   παρακολούθησης   & διαχείρισης,  στο   πλαίσιο   του   έργου INTERREG MED - 
“ENERNETMOB ”. 

[σύντομη αναφορά των προμηθευομένων ειδών ή των υποδιαιρούμενων τμημάτων των ειδών αυτών, 
εφόσον υπάρχουν, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, μίσθωση, 
χρηματοδοτική μίσθωση ή μακρά μίσθωση με δικαίωμα ή όχι αγοράς ή με συνδυασμό αυτών. 
Επιπρόσθετα συμπληρώνεται και η τυχόν απαιτούμενη παροχή παρακολουθηματικών υπηρεσιών της 
προμήθειας όπως πχ. εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης εξοπλισμού ή εκπαίδευσης συγκεκριμένου 
αριθμού εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα λειτουργίας] 

 

[Τα ανωτέρω μπορούν να περιγραφούν και υπό μορφή πίνακα]................. 

[Στην περίπτωση που η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα:] 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα9: 
 

6              
Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016 

7             
Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους 
βαρύνει η πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 

8            
Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014) 

9       
Πρβλ άρθρο 59 ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη  μορφή 
χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης 
αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο 
που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο) ή στην ειδική 
έκθεση του άρθρου 341ν.4412/2016. 
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ΤΜΗΜΑ 1 : «……………………………………………..», εκτιμώμενης αξίας .................................... πλέον ΦΠΑ... 

ΤΜΗΜΑ 2 : «……………………………………………..», εκτιμώμενης αξίας .................................... πλέον ΦΠΑ... 

Προσφορές υποβάλλονται για ........................................ 10[συμπληρώνεται η επιλογή της A.A.: όλατα 
τμήματα/ συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό τμημάτων/ ένα μόνο τμήμα] 

ΟμέγιστοςαριθμόςΤΜΗΜΑΤΩΝπουμπορείναανατεθείσεένανπροσφέρονταορίζεταισε ........................... 11Τα 
κριτήρια για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή 
τωνκριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων 
πουυπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό είναι τα ακόλουθα12 

............................... 

...............................[συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η A.A.] 

Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αναθέσει  συνδυάζοντας  τα τμήματα ............... (ή ομάδα 
τμημάτων ................ ) σε έναν προσφέροντα υπό τις κάτωθιπροϋποθέσεις13 

....................................................................[συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η A.A. στην περίπτωση 
πουείναι δυνατή η ανάθεση περισσοτέρων τμημάτων στο ίδιο ανάδοχο] 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 57.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 
%(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 45.967,74 ΦΠΑ : 11.032,26). 

[Αναφέρονται διακριτά, εφόσον υφίστανται: 

- τυχόν δικαίωμαπροαίρεσης14 

- τυχόν δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα με αναφορά σε ορισμένο ποσοστό σταεκατό15 

- τυχόν δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικούαντικειμένου16. 

Εάν η σύμβαση προβλέπει δικαιώματα προαίρεσης σκόπιμο είναι να αναγράφεται χωριστά αφενός η αξία 
της προκηρυσσόμενης σύμβασης και αφετέρου η αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης ή τυχόν παρατάσεων 
της σύμβασης που οδηγούν σε προσαυξήσεις του αρχικού προϋπολογισμού. Επίσης αναγράφονται τυχόν 
αναθεωρήσεις τιμών. Σε περίπτωση υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα περιγράφονται τα αντίστοιχα 
δικαιώματα]. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες  
 

10    
Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, 
περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα ή για όλα τα τμήματα) 

11  
Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για   
περισσότερα ή όλα τμήματα 

12      
Οι Α.Α. αναφέρουν στα έγγραφα της σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες 
που προτίθενται να εφαρμόσουν για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η 
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που 
υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό 

13   Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι Α.Α. μπορούν να 
αναθέτουν συμβάσεις συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τμήματα, στην περίπτωση που έχουν ορίσει ότι διατηρούν 
το δικαίωμα αυτό και αναφέρουν τον τρόπο συνδυασμού των τμημάτων ή ομάδων τμημάτων. Συμπληρώνεται  
αναλόγως από την A.A. 

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

15       Βλ. άρθρο 104 παρ. 1 , εδ. 3-5 και άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016 

16       Και οι εν λόγω παρατάσεις αποτελούν μορφή τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του 
ν. 4412/2016, δεδομένου ότι οδηγούν σε αύξηση της συμβατικής αξίας και απαιτείται να προβλέπονται ρητά
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Ι  ή  σε  άλλο  περιγραφικό  έγγραφο[συμπληρώνεται  από  την  Α.Α.πχΠαράρτημα ........... ΕιδικήΣυγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ]της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής. 

 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο 
 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως17: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)18, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικόδίκαιο,τροποποίησητουν.3419/2005(Α'297)καιάλλεςδιατάξεις”καιτουν.3614/2007(Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες  διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές  συναλλαγές», 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους μεκλήρωση»,19 

 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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες  διατάξεις», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης  Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά  Θέματα”, 
 
 

 
17         

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές  
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας  ευελιξίας. 

18         
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

19        
Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης» 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 [Συμπληρώνονται επίσης το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
προκηρυσσόμενης σύμβασης και, ιδίως, η απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της 
διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων αυτού, η απόφαση έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, 
καθώς και η παραπομπή σε ενιαίες προδιαγραφές που τυχόν εκπονήθηκαν από ΕΚΑΑ, η απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης ή πολυετούς ανάληψης20, όπου ισχύει, η ένταξη σε ενιαίο πρόγραμμα 
προμηθειών-υπηρεσιών, όπου ισχύει, η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διαχειριστικής 
αρχής σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης σύμβασης, οι αποφάσεις συγκρότησης των συλλογικών 
οργάνων του διαγωνισμού, η τυχόν απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων προκαταρκτικής 
διαβούλευσης] 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια  διαγωνισµού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η    

& ώρα 15 :00 . Οι  προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με 
courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω 
ημέρα και ώρα. 

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 
 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)22. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 
4 του άρθρου 2 τιυ Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http//et.diaygeia.gov.gr(Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

 
 

20          
Πρβλ άρθρα 66, 67 του ν. 4270/2014 και τα στοιχεία που προβλέπονται από το π.δ. 80/2016 

21     
Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του 
άρθρου 121 του ίδιου νόμου (παρ.γ) 

22         
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 

23          
Ισχύει η παρ.5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ

15η Ιουνίου  2020 ημέρα Δευτέρα   
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
https://www.ppel.gov.gr 

 
 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο 

[συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, με βάση το εφαρμοστέο νομοθετικό – κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 
την Α.Α. ως προς τις δαπάνες δημοσιεύσεων] 25 . 

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 
 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάςτους26 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24           

Κατά περίπτωση, ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων (περιλήψεων διακηρύξεων) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα 
με τα ειδικότερα αναφερόμενα στον ν.3861/2010 και μέχρι την έναρξη της διαλειτουργικότητας του ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

25 
Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 
35 & 379 παρ. 12 ν.4412/2016 

26          Άρθρο 18 παρ. 2 του ν.4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 

 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης27 είναι τα ακόλουθα: 

1.  η προκήρυξη (ΑΔΑΜ : …………………………………...) 

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -- ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

2. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία 
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 07:00-15:00. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους28 Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν 
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής 
αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στονενδιαφερόμενο29. 

 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθεςπεριπτώσεις30: 

 
 
 
 

27           Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

28     Άρθρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη  λήψη των εγγράφων της       
σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους  και της ταχυδρομικής αποστολής  τους. 

29            Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας 
30            

Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα [ή συμπληρώνεται αναλόγως από την 
Α.Α. : ] Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί εκτός από την ελληνική, και στην […..] γλώσσα 
[συνολικά] [μερικά]. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που 
έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.]31 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)32. 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 χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
33.

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα 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).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 χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
34

 

[Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α.:] Ενημερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε 
άλλη γλώσσα [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα35.  

 

2 1.5 Εγγυήσεις36 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να   παρέχονται   με γραμμάτιο   του   Ταμείου   Παρακαταθηκών   και Δανείων  με 

 

31      Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 

32              Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
             μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

33             Άρθρο 92, παρ.4 του ν.4412/2016 
34             Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α171). 
35               Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη  γλώσσα 
36            Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν.4412/2016
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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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών37, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

[Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή σε σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν] 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

 
 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.38 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείταιναπεριβληθούνσυγκεκριμένηνομικήμορφή39γιατηνυποβολήπροσφοράς40.[ηΑ.Α.μπορεί 

 

 
37           Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
38    

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση  
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 

           επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

39          
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν.4412/2016 

40       Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
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να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον 
τους ανατεθεί η σύμβαση] 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και ειςολόκληρον.41 

[Οι Α.Α. μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 20 του 
ν. 4412/2016 και του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4, το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων σε: 

(α) Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), 

(β) Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), 

(γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 
4019/2011 (Α΄ 216) και (δ) κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του 
καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή 
μειονεκτούντες εργαζόμενοι. 

Στις ως άνω περιπτώσεις γίνεται αντίστοιχη προσαρμογή της διακήρυξης, ιδίως του εν λόγω άρθρου, των 
κριτηρίων επαγγελματικής καταλληλόλητας, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας] 

 

2.2.2 Λόγοι  αποκλεισµού42 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό  ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη43 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), 

 
 

            επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι    
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

41           Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν.4412/2016 
42         

Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 10   7 του ν.4497/2017. 
    43         Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.   

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
       α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης 

της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού 
φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 

       β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω 
νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του 
οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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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 αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου44. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση.45 

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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 και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 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 οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

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

4497/2017 
45          

Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν.4497/2017.
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κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους46. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 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.47 

 
 

2.2.2.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος [όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.] 
...................................................................................................................................................... 
[Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 
2.2.3.1 και 2.2.3.2. (παρ. 1 και 2 του άρθρου 73) αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα διαγράφει την 
παράγραφο αυτή] 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη 
για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της παρ. 2.2.2.2. (παρ. 2 περ. α & β του άρθρου 73) 
αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να 
προβλέψει τη σχετική δυνατότητα η Α.Α. διαγράφεται η παράγραφος αυτή] 
2.2.2.4. Αποκλείεται48 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες  καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201649, 
 
 
 

46     Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 

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

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους  λόγους 
             αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,  

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 
παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

49             Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
               περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο   107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
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(β) εάν 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. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας50, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν 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, 

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(ζ) εάν 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, 

(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 51 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας [Το εν λόγω εδάφιο προστίθεται από την 
A.A. στην περίπτωση που έχει συμπεριλάβει ως λόγο αποκλεισμού την περ. β της παρ. 4 και κατά 
διακριτική της ευχέρεια] 

2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)52 και 2.2.2.4 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεταιαπότηδιαδικασίασύναψηςσύμβασης.Ταμέτραπουλαμβάνονταιαπότουςοικονομικούς 

 

50 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου2.2.9.2. 

51 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν.4497/2017. 
52 

Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν.4497/2017.
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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. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 53. 

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

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής54 

 
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικήςδραστηριότητας55 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού56[ισχύει κατά περίπτωση για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν.4412/2016. 
54 Επισημαίνεταιότιόλατακριτήριαεπιλογήςείναιπροαιρετικά,τίθενταιστηνπαρούσαδιακήρυξηκατάτηνκρίσηκαιτη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη. 

55 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν.4412/2016 
56 

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν.4412/2016
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2.2.4 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµικήεπάρκεια57 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την 
τελευταία τριετία ()…………μεγαλύτεροαπό .............. € 

 

2 2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα58 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται[εάν η Α.Α. απαιτεί ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και 
επαγγελματικήςικανότητας, ενδεικτικά]: 

α) κατά τη διάρκεια τελευταίας τριετίας , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμηθειών του 
συγκεκριμένου τύπου, ύψους …………. €[συμπληρώνεται από την Α.Α. ανάλογα με την προς σύναψη 
σύμβαση, το είδος των αγαθών για τα οποία απαιτείται η ύπαρξη εμπειρίας, ο απαιτούμενος αριθμός 
ολοκληρωμένων συμβάσεων εντός ορισμένου διαστήματος, με πιθανή αναφορά στον απαιτούμενο 
προϋπολογισμό των αναφερόμενων συμβάσεων] 

β) να διαθέτουν[αναφορά σε συγκεκριμένα]πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα 

[Η Α.Α. ανάλογα με την προς σύναψη σύμβαση ενδεχομένως να ζητήσει επιπλέον να συμπληρωθεί: 

το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 
ποιότητας] 

γ) [μόνο στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή 
εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων],να διαθέτουν[αναφορά στην απαιτούμενη 
τεχνογνωσία, εμπειρία και εν γένει επαγγελματικά προσόντα της ομάδας έργου, πχ απαιτούμενοι τίτλοι 
σπουδών] 

δ) ναδιαθέτουν ................. [συμπληρώνεται ο απαιτούμενος τεχνικόςεξοπλισμός] 
 

57      Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται     
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.7.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες  αυτές. 
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''(ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα. 

58 
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4ν. 4412/2016.Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οιΑ.Α.μπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. 
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν 
αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς 
και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.7.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε  
συγκεκριμένα  μεγέθη(π.χ.τουλάχιστον ................... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη)κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να 
δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''(ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
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ε) να διαθέτουν[αναφορά σε συγκεκριμένα]πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα 

[Πέρα από τις ανωτέρω, ενδεικτικώς αναφερόμενες, απαιτήσεις από την Α.Α. μπορούν να ζητούνται για 
κάθε κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που κρίνεται πρόσφορο για την συγκεκριμένη 
σύμβαση. Οι απαιτήσεις που θα ζητηθούν αποδεικνύονται με τα μέσα απόδειξης του μέρους Β΄ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7.2]. 

 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικήςδιαχείρισης59 

[τίθεται από την Α.Α. μόνο εάν απαιτεί πρότυπα] 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) ...................................... 60 

 
β) ................................ 61 

ή/και 

 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή  προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

 

 
59      Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

60           
Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας  
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 
παρ.1 του ν.4412/2016. 

61           
Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον 
αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης 
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη -μέλη. 
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης 
άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου 
συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο  
άρθρο 82 παρ.2 του ν.4412/2016 

20PROC006799425 2020-06-01



 

20  

 
Παράρτημα ΙΙ[συμπληρώνεται από την Α.Α.], το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ62 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr). 

[Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων 
με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η A.A. επισημαίνει την ανωτέρω υποχρέωση]. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως   προκαταρκτική    απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του  άρθρου 
2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.63 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα64 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201665. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν ναισχύουν66. 

 

 
62   

Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις 

63         Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
64    Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν   

μόνοεκείνατααποδεικτικάμέσαπουανταποκρίνονταιστουςλόγουςαποκλεισμούκαιστακριτήριαεπιλογήςπουέχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας 

65 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν.4412/2016 
66 

Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν.4412/2016.
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά67: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.468 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας [η Α.Α. δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του 
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές]. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί  
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων69. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
νααντικαθίσταταιαπόένορκηβεβαίωσηή,στακράτη-μέληήστιςχώρεςόπουδενπροβλέπεταιένορκη 

 
 

67    Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά  ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από  δικηγόρο,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.2β) του ΚώδικαΔικηγόρων (Ν4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους  διαγωνιζόμενους. 

68 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
69 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο  taxisnet.

20PROC006799425 2020-06-01



 

22 

 
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 καταγωγής 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 έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, 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. 

δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 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 της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.70 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους γενικούς ετήσιους κύκλους εργασιών των ετών …………………………... 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.71 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
............................. 72 

 
70    Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

71         Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

72 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
ΠαραρτήματοςXIIτουΠροσαρτήματοςΑ΄τουν.4412/2016,ταοποίααντιστοιχούν,σεκάθεπερίπτωση,στακριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.5.

20PROC006799425 2020-06-01



 
23 

 

 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς  προσκομίζουν.............. 73 

Β.6. 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. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους74 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό  πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

2.3 Κριτήρια  Ανάθεσης 
 

 

2 3.1 Κριτήριο ανάθεσης75 

Κριτήριο ανάθεσης76 της Σύμβασης77 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

 
 
 
 
 
 

73        Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

74           Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
75   Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
76      Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το  αντικείμενο  της  σύμβασης, σύμφωνα με  την  παράγραφο  8 του  

άρθρου86τουν.4412/2016.Διασφαλίζουντηδυνατότητααποτελεσματικούανταγωνισμούκαισυνοδεύονταιαπό 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

77 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
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2.4 Κατάρτιση -  Περιεχόµενο  Προσφορών 
 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης 
[συμπληρώνεται το σχετικό Παράρτημα από την Α.Α.], για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της 
προμήθειας ανά είδος /τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

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 αυτής78. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, 

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Μαινάλου & Σέκερη 37 Τ.Κ. 221 31 - 
Τρίπολη 

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Μαινάλου & Σέκερη 37 Τ.Κ. 221 
31 - Τρίπολη 

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Μαινάλου & Σέκερη 37 Τ.Κ. 
221 31 - Τρίπολη 

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 1.5 
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. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….....................................................…… 

για την Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΆΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ     

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED - “ENERNETMOB”» 

με αναθέτουσα αρχή την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την  .................................. 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

 
78 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν.4412/2016
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Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία 
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από  την αναθέτουσα αρχή  ή που κατατέθηκε  
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη  κανονικές. 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε 
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα79, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- ΤεχνικήΠροσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/201680, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας 
διακήρυξης . Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό  πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης [συμπληρώνεται από την Α.Α.], περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφέςπληρούνται.Περιλαμβάνειιδίωςταέγγραφακαιδικαιολογητικά,βάσειτωνοποίωνθα 

 
 
 

79 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ.56902/215/2017 
80 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)www.eaadhsy.gr
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αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα8182. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). 

[Στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς - φύλλο συμμόρφωσης ή άλλο περιγραφικό 
έγγραφο της διακήρυξης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνεται σχετική παραπομπή με αναφορά στον 
τρόπο πρόσβασης σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή]. 

 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου « Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
(τιμή), όπως ορίζεται κατωτέρω ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III της διακήρυξης: 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των 
προσφερόμενωνειδών,  βάσει  της/των  κατωτέρωτιμής/ώναναφοράς83 [συμπληρώνεται αναλόγως 
από τηνΑ.Α. 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης84. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 
(ήΟιπροσφερόμενεςτιμέςαναπροσαρμόζονταισύμφωναμετααναλυτικώςοριζόμεναστοάρθροτης 
παρούσας[συμπληρώνεται η αντίστοιχη εκδοχή από την Α.Α.) 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή85 στο  Παράρτημα ΙΙΙ  της παρούσας 
διακήρυξης. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.[Συμπληρώνεται μόνο εφόσον παρέχεται σχετική 
δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς] 

 

2 4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών86 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού [συμπληρώνεται από την A.A. και δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης]. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της. 

 
 
 

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

βάσειτωνοποίωνθααξιολογηθείητεχνικήπροσφορά.Αναφέρονταιυποχρεωτικάτααποδεικτικάστοιχείαπουτυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

83 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όταν από τα έγγραφα της  σύμβασης 
προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της 
τιμής της εκτιμώμενης αξίας του υλικού. 

84 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν.4412/2016 
85 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.4412/2016 
86 Πρβλ άρθρο 97 ν.4412/2016
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψηςπροσφορών87 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,88 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση   δεν   είναι   αποδεκτή  από   την  αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
[το δεύτερο εδάφιο συμπληρώνεται εφόσον η περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 
(στρέβλωση ανταγωνισμού) έχει τεθεί ως λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.4.γ της 
παρούσας], 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) [συμπληρώνεται εφόσον δεν έχει τεθεί όρος αναπροσαρμογής:] η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία   παρουσιάζει   ελλείψεις ως   προς   τα   δικαιολογητικά   που   ζητούνται   από   τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
87 Άρθρο 91 του ν.4412/2016 
88 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν.4412/16
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

 

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

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 
λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. 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 2.4.2 της 
παρούσης (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως 
φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως 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 Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της 
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους 
κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής , με την επιφύλαξη 
των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) 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. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως 
άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από 
την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω 
διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή 
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 
ενιαία απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους 
προσφέροντες89. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

 
3.2 Πρόσκλησηυποβολήςδικαιολογητικώνπροσωρινούαναδόχου90- 

∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε(15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1. Αν μετά την 
αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί  
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 ειδοποίησης, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.6 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της  παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

 

89 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν.4497/2017. 
90 Βλ. άρθρο 103 του ν.4412/2016
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για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του91. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: 
ποσοστό ……..92 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό …….93 στην περίπτωση 
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο [συμπληρώνεται κατά 
περίπτωση με βάση την επιλογή της Α.Α.]. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση – σύναψη  σύµβασης 
 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και 
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών94 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

3.4 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 παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών  της  παραγράφου  1.5  της  παρούσας.   Για  τον  υπολογισμό της 

 
 
 

 
91            Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
92        

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 

93            Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
94             Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών95. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από  γνώμη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από  την  κοινοποίηση  της 
ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης  κατά της  διακήρυξης, η  αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε 
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη 
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 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.96 

 
 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 Πρβλ. άρθρο 127 παρ.1 δεύτερο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 32 του ν.4497/2017. 
96 Πρβλ. άρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 33 του ν.4497/2017.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

4.1 Εγγυήσεις ( καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
 

 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης ή [συμπληρώνεται εφόσον επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα άλλως γίνεται 
παραπομπή στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016:]. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα... της Διακήρυξης [συμπληρώνεται από την Α.Α.] και τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.. 97 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, [συμπληρώνεται εφόσον 
υπάρχει σχετικό υπόδειγμα άλλως γίνεται παραπομπή στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 
2.1.5. της παρούσας :]σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ...της Διακήρυξης, 
που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται 
τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους [ή στην 
περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύονται τμηματικά, 
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά] 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 
του εκπροθέσμου. 
4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

 

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

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

 
97 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν.4412/2016.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 {98} 

[Στο σημείο αυτό αναφέρονται όλοι οι υπόλοιποι ειδικοί όροι εκτέλεσης  της  σύμβασης  κατ'εφαρμογή 
του άρθρου 130 του ν.4412/2016 ................................................................. {99] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  98 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.4496/2016 
 99        Οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι 

συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση. Οι κοινωνικές παράμετροι 
αφορούν κυρίως: α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της 
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που 
προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και δ) την προαγωγή της 
ισότητας ανδρών και γυναικών (άρθρο 130 παρ. 2 και 3 ν.4412/2016)  
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4.4 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/100101 

[Στο σημείο αυτό αναφέρονται οι σχετικές ρήτρες τροποποιήσεων ή προαιρέσεων της  σύμβασης, 
καθώς και οι  όροι υπό τους οποίους μπορούν αυτές να  ενεργοποιηθούν, ενδεχόμενα με παραπομπή σε 
άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης] 

 

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης τηςσύµβασης102 
 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της  σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

102 βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

5.1 Τρόπος πληρωµής 
 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά  με την υποβολή παραδοτέων 

 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή όλων των παραδοτέων [ο εν λόγω τρόπος 
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων] 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με 
την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της  εγγύησηςκαλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 
περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 
είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν 
του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.[ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στηνπερίπτωση 
τμηματικώνπαραδόσεων] 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες103το 
οποίοθα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής104. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016105, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. [η Α.Α. δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, 
πρβλ. παρ. 6 του ως άνω άρθρου] 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

- 0,07% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου20%. 

- 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου20%. 
- Τα όποια έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια  Πελοποννήσου. 
 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις 
 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος106 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,σύμφωνα με  όσα 

 
103 

Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής της 

104 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α. 

105 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν.4497/2017. 
106 Άρθρο 203 του ν.4412/2016

20PROC006799425 2020-06-01



 

36 

 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .6.2. της παρούσας [η παράγραφος 
αυτή συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την Α.Α. με βάση τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης 
και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ή του Παραρτήματος αυτής] 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,  
επιβάλλεται πρόστιμο107 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης τωνσυµβάσεων108 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

 
107 Άρθρο 207 του ν.4412/2016 
108 Άρθρο 205 του ν.4412/2016
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(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016109οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν.4497/2017
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών 
 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τους 4 φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσα σε 
διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου Τ.Κ. 221 31 -Τρίπολη), ενώ οι λοιπές εργασίες εγκατάστασης , 
παραμετροποίησης και διαχείρισης αυτών, σε διάστημα 3-6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης  . [η 
Α.Α. θα πρέπει να καθορίσει τα  σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο παράδοσης, παραπέμποντας στο 
σχετικό Παράρτημα ή άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης] 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

 

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16110 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).Κατά 
την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους 
ακόλουθο/ους τρόπο/ους: α) Το όχημα θα επιθεωρηθεί μακροσκοπικά ως προς την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό και τα παρελκόμενα, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι. β) Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του 
οχήματος με πρακτική δοκιμασία και θα περιλαμβάνει τον έλεγχο για ομαλή και ασφαλή λειτουργία των 
μηχανικών, ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών και των λοιπών μερών του οχήματος. Ο λειτουργικός έλεγχος του 
οχήματος θα γίνει με δαπάνη και παρουσία του προμηθευτή. 

[επιλέγεται από την  Α.Α. με βάση το αντικείμενο της προμήθειας λχ μακροσκοπικός  έλεγχος –χημικήή 
μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία κλπ]. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 
 

110    Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και  την  παραλαβή  της  σύμβασης  προμήθειας  
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της  σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω  αρμοδιότητες” 
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄ εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 30 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών  

[η Α.Α. θα πρέπει να καθορίσει τα σχετικά με το χρόνο παραλαβής, παραπέμποντας στο σχετικό 
Παράρτημα ή άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης ] 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.111 

 

6.3 Ειδικοί     όροι   ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης    φόρτωσης    και   ποιοτικού   ελέγχου στο 
εξωτερικό 

 

[Συμπληρώνονται από την Α.Α. με βάση το αντικείμενο της προμήθειας και τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος ...της παρούσας σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016] 

 
 
 
 

111 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 
η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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6.4 Απόρριψη συµβατικών υλικών –Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις   λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.   
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3 του άρθρου 213 του ν.4412/2016. 

 

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

[συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται σχετική κατάθεση δειγμάτων για την παραλαβή σύμφωνα με το 
άρθρο 214 του ν. 4412/2016] 

 

6.6 Εγγυηµένη λειτουργίαπροµήθειας112 

[Η Α.Α. μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο για σύμβαση συγκεκριμένης προμήθειας να προβλέπει στα  
έγγραφα της σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Ο χρόνος και το 
περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης].  

..........[Περιγράφεται ο τρόπος και το περιεχόμενο της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας του υλικού] Κατά 
την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου 
της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

 

6.7 Αναπροσαρµογή τιµής113 
 

[Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης 
προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να 
περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους  όρους του 
άρθρου 132 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα  
έγγραφατηςσύμβασηςοτύπος,οτρόποςκαιοιπροϋποθέσειςτηςαναπροσαρμογής] 

 

 

 
112 Άρθρο 215 του ν.4412/2016 
113 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν.4412/2016
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...............................Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής [για τον καθορισμό της ανωτέρω 
μεθοδολογίας] είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τα έγγραφα της 
σύμβασης και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών. Σε περιπτώσεις 
τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της 
σύμβασης προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για 
την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική 
αξία. 

 
 

 
Τρίπολη 19/02/2020                       

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 

        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥ∆ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 

Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με βάση την τυποποιημένη υπεύθυνη 
δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr 
και www.hsppa.gr,, η οποία θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί 
φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί  με τα ως άνω έγγραφα. Η ως άνω δήλωση αναρτάται 
και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους.] 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V -  ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                    ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ   
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ,  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ,                         
ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG     
MED - “ENERNETMOB ”» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου ENERNETMOB Interreg 
Mediterranean,   προτίθεται να προμηθευτεί τέσσερις (4) σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων διπλής 
εξόδου καθώς και τις αντίστοιχες υπηρεσίες και συστήματα παρακολούθησης, διαχείρισης, διασύνδεσης και 
προβολής τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και κατάλληλου λογισμικού διαχείρισης σημείων φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων. 

Οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα εξασφαλίσουν στους κατόχους ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που 
κινούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τις απαραίτητες υποδομές για την επαναφόρτιση των ηλεκτρικών τους 
οχημάτων, υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας έτσι την κυκλοφορία ολοένα και περισσότερων αθόρυβων 
αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών ρύπων, ούτως ώστε να μειωθούν οι ρύποι και ο θόρυβος από την κυκλοφορία 
αυτοκινήτων στη Πελοπόννησο και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για την υιοθέτηση φιλικών προς το 
περιβάλλον τρόπων μετακίνησης. 

Το έργο EnerNΕΤMob, στο οποίο συμμετέχουν 16 φορείς από 12 χώρες της Μεσογείου (Μεσογειακά 
Διαπεριφερειακά Δίκτυα Ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα), στοχεύει να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να βελτιώσει τα «Βιώσιμα 
Σχέδια Ηλεκτροκίνησης» σύμφωνα με κοινά πρότυπα με στόχο τη δημιουργία ενός «Διαπεριφερειακού Δικτύου 
Ηλεκτροκινητικότητας» που θα διασχίζει τις πόλεις όλων των διακρατικών περιοχών της περιοχής του 
προγράμματος των Μεσογειακών χωρών (MED). 

Βάσει των υφιστάμενων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνολογιών, το έργο EnerNΕΤMob αναπτύσσει λύσεις για την 
ηλεκτροκίνηση και υλοποιεί πιλοτικές δράσεις για την υπέρβαση των περιορισμών μεσαίου ταξιδιού και για το 
συντονισμό  

Α. Τεχνικά χαρακτηριστικά σταθμών φόρτισης 

Α. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Α.1. Χαρακτηριστικά Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων 

Οι σταθμοί φόρτισης θα πρέπει να είναι επιδαπέδιοι και να δίνουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τη Μέθοδο 3 (Mode 3). Ειδικότερα οι σταθμοί φόρτισης θα πρέπει να έχουν 
τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

· Θα πρέπει να τροφοδοτούνται από τριφασική παροχή με ονομαστική τάση δικτύου 400 V 

· Να εξασφαλίζουν ότι η διαδικασία φόρτισης των οχημάτων γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851 
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· Να διαθέτουν δύο ρευματοδότες Τύπου 2, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62196-2, με μέγιστη ονομαστική ισχύ 
εξόδου 22kW ανά ρευματοδότη και μέγιστο ρεύμα 32 Α ανά φάση για κάθε ρευματοδότη. 

Κάθε ρευματοδότης να διαθέτει καπάκι προστασίας. 

· Να διαθέτουν μηχανισμό ασφάλισης των καλωδίων φόρτισης, ώστε να μην επιτρέπεται η αφαίρεση τους από 
τους ρευματοδότες κατά τη διάρκεια της φόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος. 

· Να διαθέτουν μηχανισμό διαμοιρασμού της διαθέσιμης ισχύος μεταξύ των δύο ρευματοδοτών κατά τη διάρκεια 
ταυτόχρονης φόρτισης δύο αυτοκινήτων. 

· Να διαθέτουν καρταναγνώστη καρτών RFID σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 14443A και να υποστηρίξει την 
ανάγνωση καρτών MifareClassic και MifareUltralight, καθώς και μηχανισμό ελεγχόμενης πρόσβασης και 
αναγνώρισης χρηστών. 

· Να διαθέτουν LCD οθόνη για προβολή των απαραίτητων πληροφοριακών μηνυμάτων και οδηγιών χρήσης στα 
Ελληνικά προς τους χρήστες για τη διαδικασία φόρτισης και την έναρξη, εξέλιξη και τερματισμό της συνεδρίας που 
πραγματοποιούν στο σταθμό φόρτισης και την καταναλωθείσα ενέργεια. 

-Να διαθέτουν κεντρικό ελεγκτή του σταθμού φόρτισης για τον έλεγχο, τη λειτουργία και παραμετροποίηση του 
σταθμού φόρτισης. Ο κεντρικός ελεγκτής θα επιτηρεί , διαχειρίζεται & θα καταγράφει την κατάσταση λειτουργίας 
του σταθμού, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών των χρηστών , της κατανάλωσης ενέργειας, του χρόνου 
χρήσης καθώς και των πιθανών βλαβών & δυσλειτουργιών  

· Να διαθέτουν μηχανισμό απομακρυσμένου ελέγχου για σύνδεση με πλατφόρμα διαχείρισης για την καταγραφή 
των δεδομένων των συνεδριών φόρτισης που πραγματοποιούνται στους σταθμούς, τη διάγνωση και επίλυση 
προβλημάτων, τη διαχείριση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την απομακρυσμένη έναρξη και διακοπή 
της συνεδρίας φόρτισης και της ρύθμιση ισχύος ρεύματος. 

· Να διαθέτουν για κάθε ρευματοδότη ενσωματωμένο ευφυή μετρητή ενέργειας με πιστοποίηση ΜID, σύμφωνα 
με την Οδηγία 2014/32 ΕΚ. 

· Να διαθέτουν για κάθε ρευματοδότη προστασία υπερέντασης, Τύπου C, 40 A. 

· Να διαθέτουν για κάθε ρευματοδότη διαφορικό ρελέ προστασίας Τύπου Α, 40A με ονομαστικό ρεύμα διαρροής 
που δεν θα υπερβαίνει τα 30mA. 

· Να διαθέτουν στον ελεγκτή του σταθμού θύρα σύνδεσης καλωδίου Ethernet. 

· Να διαθέτουν ενσωματωμένο routerGSM / GPRS / 3G για την επικοινωνία του σταθμού με πλατφόρμα 
διαχείρισης μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

· Να είναι συμβατοί με το πρωτόκολλο OCPP, έκδοση 1.6 ή ανώτερη, για την επικοινωνία με πλατφόρμα 
διαχείρισης. 

-Να υποστηρίζουν πληρωμή της υπηρεσίας φόρτισης με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε με αναγνώστη 
κάρτας ανέπαφων συναλλαγών , είτε με τερματικό συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών & αντίστοιχο 
πληκτρολόγιο εισαγωγής κωδικού αριθμού (PIN) 

· Να είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους με βαθμό στεγανότητας IP 54, αντοχής σε κρούση 
IK 10 κατ’ ελάχιστον και δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες από -30ο C έως +50ο C και σε συνθήκες σχετικής 
υγρασίας έως 99% RH. 
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-ο εξωτερικό περίβλημα τους να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, να διαθέτει επιπλέον 
αντιδιαβρωτική προστασία με με ηλεκτροστατική βαφή και να διαθέτει εύχρηστη θύρα συντήρησης 

·· Να εγκαθίστανται στο έδαφος μέσω μεταλλικής βάσης αγκύρωσης και θεμελίωσης. 

· Να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών. 

· Να διαθέτουν σήμανση CE και να συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ 

· Να παραδοθούν παραμετροποιημένοι για την επικοινωνία και σύνδεση τους με ηλεκτρονική πλατφόρμα 
διαχείρισης. 

· Να συνοδεύονται από 100 κάρτες RFID αναγνώρισης χρηστών αριθμημένες με μοναδικό για την κάθε μια αριθμό 
αναγνώρισης και κατάλληλο εικαστικό. 

Α.2. Χαρακτηριστικά Υπηρεσίας Παρακολούθησης & Διαχείρισης Σημείων Φόρτισης 

Η υπηρεσία παρακολούθησης και διαχείρισης των τριών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου πρέπει να παρασχεθεί για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, μέσω ειδικού 
λογισμικού και αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εποπτεία και τον απομακρυσμένο έλεγχο των 
σταθμών φόρτισης, για τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων που αφορούν τη λειτουργία και χρήση τους από 
χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), καθώς και για τη διασύνδεση και προσαρμογή με το περιβάλλον διεπαφής ή 
/ και την εφαρμογή χρηστών Η/Ο του έργου Enernetmob . Ειδικότερα, η πλατφόρμα διαχείρισης που θα διατεθεί 
από τον Ανάδοχο για να συνδεθούν οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και στην οποία θα πρέπει να 
δοθεί πρόσβαση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα πρέπει να παρέχει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες 
δυνατότητες: 

o Λειτουργία της πλατφόρμας είτε σε υπολογιστικό νέφος με δυνατότητα πρόσβασης από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου μέσω διαδικτύου και με τη 

χρήση κωδικών πρόσβασης που θα αποδοθούν από τον Ανάδοχο στον / στους εξουσιοδοτημένο /-ους χρήστη /-ες, 
που θα υποδείξει η Περιφέρεια Πελοποννήσου , είτε με εγκατάσταση σε server / υπολογιστές που θα διατεθεί 
στην έδρα της Περιφέρειας. 

o Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι συμβατή και να υποστηρίζει την επικοινωνία μεταξύ της πλατφόρμας 
διαχείρισης και των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
OpenchargePointprotocol (OCPP) έκδοση 1.6 και να μπορεί να αναβαθμιστεί ενσωματώνοντας νέα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας, όπως το ΟCPP 2.0, το IEC 63110 και το IEC 61850-90-8. 

o Η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων σταθμών φόρτισης, διαφορετικών 
κατασκευαστών, που θα μπορεί να εντάξει σε αυτή σε μεταγενέστερη ημερομηνία η Περιφέρεια Πελοποννήσου . 

o Η πλατφόρμα θα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο μεγάλο όγκο δεδομένων που θα 
προέρχονται από τους εγκατεστημένους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου , να εντοπίζει τυχόν προβλήματα στη λειτουργία τους και να παρέχει σχετικές αναφορές. 

o Η πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
να έχουν ρόλο διαχειριστή των σταθμών και της παρεχόμενης υπηρεσίας φόρτισης, αλλά και να έχουν πρόσβαση 
σε πίνακα ελέγχου και σε λειτουργίες λήψης αναφορών για την καθημερινή παρακολούθηση της λειτουργίας των 
σταθμών φόρτισης. 

o Το λογισμικό της πλατφόρμας θα πρέπει να μπορεί να παρέχει αναλυτικές αναφορές για την κατανάλωση 
ενέργειας, τον αριθμό των συνεδριών φόρτισης, την ισχύ φόρτισης και άλλα σχετικά δεδομένα που αφορούν τη 
λειτουργία των σταθμών φόρτισης. 
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o Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αποστολής αυτοματοποιημένων μηνυμάτων, ειδοποιήσεων 
για συμβάντα που αφορούν τη λειτουργία των σταθμών φόρτισης και αναφορών με στατιστικά στοιχεία για τη 
λειτουργία τους σε επιλεγείσα χρονική περίοδο. 

o Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου να έχει πρόσβαση σε βάση 
δεδομένων στην οποία θα 

συλλέγονται όλα τα δεδομένα που αφορούν τους σταθμούς φόρτισης και η οποία θα δίνει τη δυνατότητα 
εξαγωγής των στοιχείων σε μορφή αρχείου .csv ή σε άλλη μορφή που θα εγκριθεί από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου . 

o Η πλατφόρμα διαχείρισης θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων των σταθμών 
φόρτισης που αφορούν την τοποθεσία εγκατάστασης, τα ωράρια λειτουργίας τους, την ισχύ φόρτισης, τους 
αριθμούς ταυτοποίησης, τις ρυθμίσεις επικοινωνίας και σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και άλλα 
συναφή δεδομένα, που αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση των σταθμών φόρτισης. 

o Η πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων των χρηστών Η/Ο που θα έχουν πρόσβαση 
στους σταθμούς φόρτισης, των συμβολαίων που μπορεί να συνάπτουν για τη χρήση της υπηρεσίας, των 
ενδεχόμενων τιμολογήσεων και πληρωμών για τη χρήση της υπηρεσίας φόρτισης, καθώς και των καρτών και 
άλλων τρόπων αναγνώρισης που θα χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στους σταθμούς φόρτισης. 

o Η πλατφόρμα διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες για τον καθορισμό των τιμών χρήσης των 
σταθμών φόρτισης, γενικώς ή ανά κατηγορία χρηστών, την χρέωση των χρηστών με βάση την κατανάλωση 
ενέργειας, τις πραγματοποιούμενες συνεδρίες, τον χρόνο σύνδεσης στο σταθμό φόρτισης ή οποιοδήποτε άλλο 
μοντέλο ή συνδυασμό επιλεγεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου . Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει βάση 
δεδομένων με τις τιμολογήσεις και τα υπόλοιπα συναφή δεδομένα πληρωμών. 

o Η πλατφόρμα διαχείρισης θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με εφαρμογές και ιστοσελίδες μέσω των 
οποίων οι χρήστες Η/Ο μπορούν σε πραγματικό χρόνο να εντοπίζουν τους σταθμούς φόρτισης, να 
πραγματοποιούν κρατήσεις, να εκκινούν και να σταματούν τη διαδικασία φόρτισης, να παρακολουθούν 
απομακρυσμένα την εξέλιξη της και να ανατρέχουν στο ιστορικό της χρήσης από τους ίδιους των σταθμών 
φόρτισης. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει μια εφαρμογή / περιβάλλον διεπαφής των χρηστών Η/Ο ή / και να 
εξασφαλίσει τη διασύνδεση με την εφαρμογή / περιβάλλον διεπαφής για χρήστες Η/Ο του έργου Enernetmob, 
προκειμένου αυτοί να μπορούν 

να αναζητούν και εντοπίζουν τους σταθμούς φόρτισης, να κάνουν κράτηση και να ξεκλειδώνουν έναν σταθμό 
φόρτισης κατάλληλο για το όχημα τους. Όλα τα δεδομένα που αφορούν τους σταθμούς φόρτισης και έχουν 
καταχωρηθεί στην πλατφόρμα διαχείρισης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους χρήστες σε πραγματικό χρόνο, 
ενώ τα δεδομένα που καταχωρούνται μέσω της εφαρμογής / περιβάλλοντος διεπαφής από τους χρήστες που 
χρησιμοποιούν τους σταθμούς φόρτισης θα πρέπει να μεταδίδονται στην πλατφόρμα διαχείρισης των σταθμών 
φόρτισης. 

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την προμήθεια των καρτών SIM που θα τοποθετηθούν στα 
ενσωματωμένα router των σταθμών φόρτισης, καθώς και για την πληρωμή των σχετικών τελών επικοινωνίας για 
τη μετάδοση των δεδομένων από και προς τους σταθμούς φόρτισης για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 
από την ημερομηνία εγκατάστασης και σύνδεσης των σταθμών φόρτισης με το σύστημα διαχείρισης. 

Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Υπεύθυνη δήλωση πλήρους συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
παρούσας Τεχνικής Έκθεσης. 
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2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Φύλλο Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της προμήθειας. 

3. Περιγραφή της λειτουργίας των σταθμών φόρτισης. 

4. Περιγραφή της λειτουργίας του λογισμικού και της πλατφόρμας διαχείρισης των σταθμών φόρτισης 

5. Πίνακα με τις τεχνικές λεπτομέρειες για κάθε μια από τις προαναφερόμενες απαιτούμενες προδιαγραφές για 
τους σταθμούς φόρτισης. 

6. Πίνακα με τις τεχνικές λεπτομέρειες για κάθε μια από τις προαναφερόμενες απαιτούμενες προδιαγραφές για 
την πλατφόρμας διαχείρισης των σταθμών φόρτισης και τις υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης. 

7. Φωτογραφίες και ενημερωτικά φυλλάδια των προσφερόμενων σταθμών φόρτισης. 

8. Υπεύθυνη δήλωση που θα αφορά εγκαταστάσεις στην Ελλάδα τουλάχιστον δέκα (10) σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων ίδιου τύπου με τους προσφερόμενους, που έχει παραδώσει σε πελάτες, συνοδευόμενη 
από κατάλογο πελατών στους οποίους έχει παραδώσει τους προτεινόμενους με την προσφορά του σταθμούς 
φόρτισης και αντίστοιχα συστήματα υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

9. Δήλωση του κατασκευαστή των σταθμών φόρτισης για εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών 
(αρχομένης από την παράδοση των σταθμών φόρτισης). 

10. Δήλωση του κατασκευαστή των σταθμών φόρτισης για συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης. 

Β. Εγκατάσταση συστήματος & εικαστικός σχεδιασμός 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς να παρουσιάσει αναλυτικά τις τεχνικές 
προδιαγραφές των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του 
λογισμικού διαχείρισης τους. 

Η εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο στα σημεία που θα υποδειχθούν 
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της σύνδεσης των σταθμών με το 
δίκτυο και τις παροχές ηλεκτροδότησης, καθώς και για την παραμετροποίηση και διασύνδεση τους με την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης της λειτουργίας τους. Ο Ανάδοχος θα έχει 
ενημερώσει εγγράφως την Περιφέρεια Πελοποννήσου τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν την εγκατάσταση των 
σταθμών φόρτισης, έτσι ώστε να έχουν αναληφθεί όλες οι ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας για την προετοιμασία των χώρων με την τοποθέτηση των κατάλληλων καλωδίων 
παροχής και την ηλεκτροδότηση των συγκεκριμένων σημείων από το δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η 
διαδικασία εγκατάστασης και να μη διαταραχθεί η εύρυθμη κυκλοφορία στα επιλεχθέντα σημεία. 

Οι εργασίες και οι δαπάνες για την διαμόρφωση των παρακείμενων χώρων στάθμευσης και την ηλεκτροδότηση 
των σημείων εγκατάστασης με κατάλληλες παροχές σύνδεσης με το Δίκτυο βαρύνουν την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 

Η ευθύνη για την εξασφάλιση των τυχόν αναγκαίων εγκρίσεων ή άλλων αδειών από τους οικείους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή άλλη αρμόδια αρχή, σε ότι αφορά την τοποθέτηση των σταθμών φόρτισης στα 
επιλεγέντα σημεία και σε ότι αφορά τη νόμιμη λειτουργία τους ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της διαμόρφωσης της εικαστικής ταυτότητας του συστήματος και της 
παραγωγής και εφαρμογής των αυτοκόλλητων, που θα επενδύουν τους σταθμούς και των καρτών RFID των 
τελικών χρηστών. Για την επιλογή της σχετικής εικαστικής ταυτότητας ο Ανάδοχος, εντός δεκαπέντε ημερών από 
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την υπογραφή της σύμβασης, θα υποβάλλει προς έγκριση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου , σχετική 
εικαστική πρόταση επένδυσης των σταθμών φόρτισης και εκτύπωσης των δύο όψεων των ασύρματων καρτών 
αναγνώρισης των τελικών χρηστών. Η εικαστική πρόταση που θα αφορά τη σήμανση ή επένδυση των 
εξωτερικών επιφανειών των σταθμών φόρτισης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τους κανόνες δημοσιότητας 
των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος 
InterregMediterranean και να περιλαμβάνει τα λογότυπα του έργου EnerNETMob και της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. Οι κάρτες ασύρματης πρόσβασης / αναγνώρισης των χρηστών θα πρέπει να είναι τεχνολογίας 
RFIDMifare, σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 1443 Α και η κάθε μια να έχει εκτυπωμένο στη μία της όψη έναν 
μοναδικό αριθμό. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τις  διακόσιες  (200) 
εκτυπωμένες κάρτες ασύρματης πρόσβασης / αναγνώρισης των χρηστών μαζί με το αρχείο των κωδικών που 
αντιστοιχούν στην κάθε κάρτα. 

Τέλος, ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την παράδοση και τοποθέτηση των σχετικών πληροφοριακών πινακίδων 
που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. για τη σήμανση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την 
απαγόρευση στάθμευσης στις αντίστοιχες θέσεις πλησίον των σταθμών φόρτισης αυτοκινήτων που δεν είναι 
επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά. 

Γ. Χρόνος Παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης των σταθμών φόρτισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Δ. Εγχειρίδια / Σχέδια 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης και συντήρησης 
των σταθμών φόρτισης, καθώς και τα απαραίτητα σχέδια για την εγκατάσταση και συντήρησή τους. 

Ε. Πρότυπα και Πιστοποιητικά 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όλα τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά ποιότητας και συμμόρφωσης με τα σχετικά πρότυπα για τους προσφερόμενους σταθμούς 
φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

ΣΤ. Εκπαίδευση Προσωπικού 

Ο Ανάδοχος και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος και της 
υπηρεσίας φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για διάστημα μιας ημέρας. Η εκπαίδευση αυτή θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και θα αφορά τη σωστή χρήση και συντήρηση των σταθμών φόρτισης και την απομακρυσμένη 
παρακολούθηση και διαχείριση της λειτουργίας τους, μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης στην οποία θα 
συνδεθούνοι σταθμοί φόρτισης.  
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       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία  

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ        

 

 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: Περιφέρεια Πελοποννήσου 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ :……. 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Μαινάλου & Σέκερη 37 221 31  Τ ρ ί π ο λ η 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: Μιχάλης Αποστολάκης 

- Τηλέφωνο: 2710237410 

- Ηλ. ταχυδροµείο: mapostolakis@outlook.com 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): 

https://www.ppel.gov.gr/site_upd/umain.aspx?catid=905 Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλοςήσύντοµηπεριγραφήτηςδηµόσιαςσύµβασης(συµπεριλαµβανοµένουτουσχετικούCPV): 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED - “ENERNETMOB ”» 

(CPV): 31681500-8 (ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΞΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [………………………. ] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες :ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων :[……] 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάνυπάρχει): 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα Α:    Πληροφορίες σχετικά µε τον 
οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [ ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[ ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοιii : [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση [……] 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  
Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ [ ] Ναι [] Όχι 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο  
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο  
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή  
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο  
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης  
απασχόλησης;  

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των 

 

εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων  
εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
[..............] 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε  
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων  
ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[…...............] 

 [….] 
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Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι:  

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος 
µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI. 

 

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 
 

α) [……] 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής 
ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογοv: 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

 

Εάν όχι:  

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε 
τιςπληροφορίες που λείπουν στο µέρος 
IV,ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 
περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύµβασης: 

δ) [] Ναι [] Όχι 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

 
 
 
 
 
 

ε) [] Ναι [] Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

 [……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
από κοινού µε άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι:  

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα 

α) [……] 

στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,  

υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς  

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη  

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: β) [……] 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της  

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.  

 
γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή 
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[ ] 

 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, 

[……] 
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την έκταση, τον σκοπό …): 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών. 

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για 
κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 

 
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης 
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 

 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των  
 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

 της σύµβασης που θα αναλάβουν: 

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή 
τουάρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει σετρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 
30% τηςσυνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνταισύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε 
το µέρος ΙΙΙ για κάθευπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατικήοργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 
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3. απάτηxii· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικέςδραστηριότητεςxiii· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση τηςτροµοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίαςανθρώπωνxv. 

 

 

 

 

 
 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού φορέα 
ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 
κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 

 
α) Ηµεροµηνία:[], 

σηµείο-(-α): [ ], 

λόγος(-οι):[] 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας 
στην καταδικαστική 
απόφαση: 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] 
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [] 

 Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……][……]xix 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Εάν όχι αναφέρετε:   

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 

α)[……]· α)[……]· 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; β)[……] β)[……] 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση 
των υποχρεώσεων; 

  

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσµευτική; 

-[] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

 
-[……]· 

 
-[……]· 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισµού: 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:   

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συµπεριλαµβανόµενων κατά 

 
γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 
γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων 
ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους ;xxiii 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 

[……] 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον 
αφορά την καταβολή των φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 
ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτραπου 
λήφθηκαν:[ .................... ] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi 
: 

[] Ναι [] Όχι 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  

γ) ειδική εκκαθάριση, ή  

δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή 

 

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή 

 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

 

Εάν ναι:  

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:  

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 
νοµοθεσίας και των 
µέτρων σχετικά µε τη  συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές 

 
 

-[.......................] 

-[.......................] 

αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[.......................] 

  
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης; 

 [] Ναι [] Όχι 

 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 

 [..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες 
µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

 
[…...........] 

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης; 

 [] Ναι [] Όχι 

 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 

 [……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, λόγω 
της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
 

 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx; 
 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

 

[] Ναι [] Όχι 

πληροφορίες:  
[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 
πληµµέλειαxxxi 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; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

 

 [….................] 

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης; 

 [] Ναι [] Όχι 

 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 

 [……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει 
χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται 
από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει 
µεαθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή τηνανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 

∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
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Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης; 

 [] Ναι [] Όχι 

 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 

 [……] 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνοστην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο 
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 
Μέρους ΙV: 

 

Εκπλήρωση όλων των 
απαιτούµενων κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 
Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά 
ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 
εγκατάστασήςxxxiii;του: 

[…] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

 [……][……][……] 
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2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα  

 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας: 

εγκατάστασής του [ …] [] Ναι [] Όχι 

 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνονόταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 
οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα 
της σύµβασης : 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 

και/ή, 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι ο εξής xxxiv: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόµισµα 

 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα στον 
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται από 
τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό 
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόµισµα 

και/ή,  
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2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον 
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξήςxxxv: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…] νόµισµα 

  
 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την 
απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας: 

[…................................…] 

4) Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές 
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίας- 
αναλογία µεταξύ x και yxxxvii-και η αντίστοιχη αξία) 

 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του 
οικονοµικού φορέα είναι το εξής: 

[……][…]νόµισµα 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες 
διατίθενται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι: 

[……..........] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

 

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει 
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους 
παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 

[…...........] 

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 

[……..........................] 

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

 
 

[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει 
τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση 
της ποιότητας και τα µέσα µελέτης και 
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης: 

[....……] 

Περιγρα 

φή 

ποσά ηµεροµη 

νίες 

παραλήπτε 

ς 
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφοράτα 
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει 
γιατον έλεγχο ποιότητας? 

 
 
 
 

 
[] Ναι [] Όχι 

  

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 
από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή 
τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)                                         
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 

α)[ ........................................... ] 

 
 
 
 

β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί 
να εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 
την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: 

[........],[.........] 

[........],[.........] 

[........],[.........] 

Έτος, αριθµός διευθυντικώνστελεχών: 

[........],[ ......... ] 

[........],[.........] 

[........],[.........] 

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για 
την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 
ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 
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11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 

Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας·                                                      
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.             
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι []Όχι 

 
 
 

 
 
[] Ναι []Όχι 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:  

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα 
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων,επαληθευόµενη 
µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές 
ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 
στηδιακήρυξη; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 [….............................................] 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνονόταν τα συστήµατα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότ. 
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το 
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 

 
 

 
[……] [……] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

  
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεταιµετααπαιτούµενασυστήµατα 
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα 
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης: 

 
 
 

[……] [……] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνονόταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικούδιαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρµοστούν για τον περιορισµό του 
αριθµού των υποψηφίων µε τον ακόλουθο 
τρόπο: 

[….] 

Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα απαιτούµενα 
έγγραφα: 

 
 

[] Ναι [] Όχιxlv 
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Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για 
το καθένα: 

 

 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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 [……][……][……]xlvi 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 
µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxlviii. β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 

σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο 
µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον 
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 
 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
 

I               Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 
σύνολο αυτών 

Ii             
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

   iii            Βλέπε σύσταση της  Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και  
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο    
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv       
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων      
ατόμων. 

v            
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi            
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

 vii           
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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viii         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας τουπεριβάλλοντος. 

ix             Όπως 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). 

x                
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi        Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). 
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη 
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii          Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii         Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο. 

xiv            Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 
άλλες διατάξεις”. 

xv             Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και 
άλλεςδιατάξεις.". 

xvi      Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και  
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 73) 

xvii           
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 xviii           Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  

xix            
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx             Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

 

xxi           
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν. 

xxii              Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiii           Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
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όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά  ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολήςπροσφοράς 

xxiv            Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv             Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες  
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi 
       Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ     

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii           
Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii         
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το    
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix            Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx             Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi            Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από  τον  
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ2016/7) 

xxxii           Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός        
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii          Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη    
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv          Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που  
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv              Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που   
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxvi           Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxvii          Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων καιυποχρεώσεων 

xxxviii         Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
            υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix           Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
            υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl              
Πρέπει να απαριθμούνται όλοιοι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο  
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

Xli                  Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται 
στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

 

xlii            Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της  
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 
υπηρεσιών. 

xliii               
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχειαποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας καιστηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 
ενότητα Γ ανωτέρω. 

xliv              
Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv              Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 Xlvi              Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
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Xlvii             Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii         Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  
ΣΤΑΘΜΩΝ  ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  
ΑΥΤ/ΤΩΝ &  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ,                        
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ , ΣΤΟ   
ΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED -   

Προϋπολογισμός:ΜΕΧΡΙ  57.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€) 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,  /  / 2020   

Ο Προσφέρων 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

1 Σταθμός Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων 
Τεμάχιο 4    

2 
Εργασίες εγκατάστασης & 

παραμετροποίησης 

σταθμών φόρτισης  
Τεμάχιο 4    

3 
Προμήθεια Καρτών 

Αναγνώρισης Τελικών 

Χρηστών 

Τεμάχιο 200    

4 

Υπηρεσία 

παρακολούθησης 

λειτουργίας τεσσάρων (4) 

σταθμών φόρτισης και 

διαχείριση υπηρεσίας 

φόρτισης ηλ. αυτοκινήτων 

Μήνας 24    

5 

Παραμετροποίηση και 

πρόσβαση σε πλατφόρμα 

διαχείρισης σημείων 

φόρτισης ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων 

Τεμάχιο 4    

6 

Τέλη επικοινωνίας 

τεσσάρων (4 ) σταθμών 

φόρτισης μέσω δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας 

Μήνας 24    

ΣΥΝΟΛΟ   
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

ΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 
Σταθμός Φόρτισης 
Ηλεκτρικών 
Αυτοκινήτων 

Τεμάχιο 4 7.130,00 28.520,00  

2 

Εργασίες 
εγκατάστασης, 
παραμετροποίησης και 
σύνδεσης σταθμών 
φόρτισης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων με 
πλατφόρμα διαχείρισης 
σταθμών φόρτισης 

Τεμάχιο 4 1.116,00 4.464,00  

3 

Σχεδιασμός και 
παραγωγή ασύρματων 
καρτών RFID 
αναγνώρισης και 
πρόσβασης χρηστών 
σε σταθμούς φόρτισης 

Τεμάχιο 200 22 4.400,00  

4 

Εικαστικός σχεδιασμός 
και επένδυση σταθμών 
φόρτισης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων 

Τεμάχιο 4 592,465 2.369,86 

5 

Σετ πινακίδων 
σήμανσης θέσεων 
φόρτισης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων 

Τεμάχιο 4 248 992,00 

6 

Πρόσβαση σε λογισμικό 
και σύστημα διαχείρισης 
σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
και υπηρεσιών 
δημόσιας φόρτισης 

Τεμάχιο 24 500,00  12.000,00  

7 

Τέλη επικοινωνίας 
τεσσάρων (4)  σταθμών 
φόρτισης μέσω δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας 

Μήνας 24 30,00  720,00  

8 

Υπηρεσία 
παρακολούθησης 
λειτουργίας τεσσάρων 
(4) σταθμών φόρτισης 
και διαχείριση 
υπηρεσίας φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων  

Μήνας 24 147,26  3.534,14  

ΣΥΝΟΛΟ 57.000,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ 

 
ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ INTERREG MED - 
“ENERNETMOB ”» 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Καινούργιοι σταθμοί φόρτισης   

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ   

Επιδαπέδια τοποθέτηση κατάλληλος για εγκατάσταση σε εξωτερικούς 

χώρους 

  

Δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 
σύμφωνα με τη Μέθοδο 3 (Mode 3). 

  

Τροφοδοσία από τριφασική παροχή με ονομαστική τάση 400 V AC   

Διαδικασία φόρτισης των οχημάτων σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851   

Δύο ρευματοδότες Τύπου 2, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62196-2, με 

μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου 22kW ανά ρευματοδότη και μέγιστο 

ρεύμα 32 Α ανά φάση για κάθε ρευματοδότη. 

  

Καπάκι προστασίας σε κάθε ρευματοδότη   

Μηχανισμός ασφάλισης καλωδίων φόρτισης, ώστε να μην επιτρέπεται η 

αφαίρεση τους από τους ρευματοδότες κατά τη διάρκεια της φόρτισης 

ενός ηλεκτρικού οχήματος.  

  

Μηχανισμός διαμοιρασμού της διαθέσιμης ισχύος μεταξύ των δύο 

ρευματοδοτών κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης φόρτισης δύο 

αυτοκινήτων. 

  

Καρταναγνώστης καρτών RFID που υποστηρίζουν τα πρότυπα ISO/IEC 

14443A και την ανάγνωση καρτών Mifare Classic και Mifare Ultralight, 

καθώς και μηχανισμό ελεγχόμενης πρόσβασης και αναγνώρισης 

χρηστών. 

  

Οθόνη για προβολή πληροφοριακών μηνυμάτων και οδηγιών χρήσης στα   
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Ελληνικά για τη διαδικασία φόρτισης, την κατανάλωση ενέργειας, την 

έναρξη, την εξέλιξη και τον τερματισμό της συνεδρίας που 

πραγματοποιούν στο σταθμό φόρτισης 

Μηχανισμός απομακρυσμένου ελέγχου για σύνδεση με πλατφόρμα 

διαχείρισης για καταγραφή των δεδομένων των συνεδριών φόρτισης που 

πραγματοποιούνται στο σταθμό, τη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων, 

τη διαχείριση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την 

απομακρυσμένη έναρξη και διακοπή της συνεδρίας φόρτισης και της 

ρύθμιση ισχύος ρεύματος. 

  

Ενσωματωμένη προστασία υπερέντασης, Τύπου C, 40 A για κάθε 

ρευματοδότη. 

  

Ενσωματωμένο διαφορικό ρελέ προστασίας Τύπου Α, 40A με ονομαστικό 

ρεύμα διαρροής που δεν θα υπερβαίνει τα 30mA για κάθε ρευματοδότη. 

  

Για κάθε ρευματοδότη ενσωματωμένος ευφυής μετρητής ενέργειας με 

πιστοποίηση ΜID, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/32 ΕΚ. 

  

Ενσωματωμένο router GSM / GPRS / 3G για την επικοινωνία του σταθμού 

με πλατφόρμα διαχείρισης μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

  

Θύρα σύνδεσης καλωδίου Ethernet στον ελεγκτή του σταθμού    

 Συμβατός με το πρωτόκολλο OCPP, έκδοση 1.6 ή ανώτερη, για την 

επικοινωνία με πλατφόρμα διαχείρισης. 

  

Παραμετροποίηση για επικοινωνία και σύνδεση με ηλεκτρονική 

πλατφόρμα διαχείρισης.  

  

 Εξωτερικό περίβλημα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, με 

αντιδιαβρωτική προστασία με ηλεκτροστατική βαφή  

  

 Θύρα συντήρησης, ασφαλιζόμενη με κλειδαριά   

 Βαθμός στεγανότητας IP 54 κατ’ ελάχιστον   

Βαθμός αντοχής σε κρούση IK 10 κατ’ ελάχιστον    

Θερμοκρασίες λειτουργίας κατ’ ελάχιστον -20ο C έως μέγιστο +50ο C    

Θεμελίωση στο έδαφος με βάση αγκύρωσης    

Εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών.   

Σήμανση CE και συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την 

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

  

Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   

Επένδυση εξωτερικών επιφανειών των σταθμών φόρτισης με εικαστικό και 

λογότυπα του έργου EnerNETMob και της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

  

Κάρτες RFID αναγνώρισης χρηστών αριθμημένες με μοναδικό για την κάθε 

μια αριθμό αναγνώρισης και κατάλληλο εικαστικό 

  

Πληροφοριακές πινακίδες σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και 

απαγόρευσης στάθμευσης με επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών οχημάτων 

  

Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   
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Συμβατή με το πρωτόκολλο Open Charge Point Protocol (OCPP), έκδοση   

1.6. 

  

Δυνατότητα παρακολούθησης, ελέγχου και άντλησης δεδομένων από τους 

σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών. 

  

Δυνατότητα επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο μεγάλου αριθμού 

δεδομένων που θα προέρχονται από τους σταθμούς φόρτισης 

  

Δυνατότητα εντοπισμού προβλημάτων στη λειτουργία των σταθμών 

φόρτισης και αναφορών για τη λειτουργία τους. 

  

Δυνατότητα αποστολής αυτοματοποιημένων μηνυμάτων, ειδοποιήσεων 

για συμβάντα που αφορούν τη λειτουργία των σταθμών φόρτισης  

  

Δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων σταθμών φόρτισης διαφόρων 

κατασκευαστών 

  

Πίνακας ελέγχου και λειτουργίες λήψης αναφορών για τη λειτουργία και 

διαχείριση των σταθμών φόρτισης.  

  

Δυνατότητα δημιουργίας και άντλησης αναλυτικών στατιστικών αναφορών 

σε αρχείο σε μορφή .csv ή άλλο αντίστοιχης μορφής 

  

Δυνατότητα διαχείρισης χρηστών, σταθμών φόρτισης, συνδέσεων 

περιαγωγής, έγγραφης και διαγραφής χρηστών των σταθμών, χρέωσης 

και τιμολόγησης υπηρεσιών φόρτισης.   

  

Περιοχή διαχείρισης εξοπλισμού, στην οποία θα καταχωρούνται όλα τα 

χαρακτηριστικά των σταθμών φόρτισης. 

  

Λειτουργία και βάση δεδομένων των χρηστών των σταθμών φόρτισης   

Σύνδεση με ιστοσελίδα ή / και εφαρμογές για ευφυή τηλέφωνα που 

προσφέρουν υπηρεσίες, αναζήτησης, κράτησης, ενεργοποίησης σταθμών 

φόρτισης σε πραγματικό χρόνο, καθώς και ενεργοποίησης, 

παρακολούθησης και πληρωμής για συνεδρίες φόρτισης. 

  

Κάρτες SIM με 24μήνη σύνδεση για επικοινωνία δεδομένων των σταθμών 

φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης 

  

 

 
Ο Προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
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Στην Τρίπολη, σήμερα την .. Ιουνίου2020, ημέρα  ……..  μεταξύ αφενός, της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΑΦΜ 

998037420, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα  και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «------------------------»& ΑΦΜ : --------- που εδρεύει στην ----------, ---------

-----------------, ------------------------ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ---------------------------- και στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ ΦΕΚ 1099/τΒ/19.4.2016 “Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων 

συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.» 

2. Την εξειδίκευση οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα δαπανών των 

Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Συνεργασίας που εκδόθηκε απο τηνΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Προγραμμάτων του Στόχου «Ευεωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

3. Την    από 23.11.2017  απόφαση  της   Διαχειριστικής Αρχής    Interreg– Med,    με την οποία εγκρίθηκε η 

υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

4. Την υπ’   αριθ. 42/14-02-2018 (ΑΔΑ :6Λ797Λ1-5ΨΠ)  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

«Έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης ΕυρωπαϊκώνΠρογραμμάτων» 

5. Το έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. του στόχου ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία¨, με το οποίο εκφράζεται η 

σύμφωνη γνώμη για την εγγραφή στη ΣΑΕΠ 326/2 της Εθνικής Συμμετοχής του έργου, ποσού 

72.282,75ευρώ. 

 6.   Την υπ΄ αριθ. 87953/21.08.2018 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης , με την 

οποία εγκρίνεται  η  ένταξη του έργου  στο   Πρόγραμμα   Δημοσίων   Επενδύσεων   2018   « 

Επιχορήγηση   για   την Εθνική συμμετοχή του έργου ENERNETMOB του διακρατικού προγράμματος 

MED 2014-2020, με τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 

88.167,00ευρώ. 

 7. Την υπ΄ αριθ. 380/10.09.2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου « Περί αποδοχής 

χρηματοδότησης από το ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 362/2 , των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Inherit του Διακρατικού 

Προγράμματος MED 2014- 2020, Enermob του Προγράμματος Adrion 2014-2020 και του Enernetmob 

του Διακρατικού Προγράμματος MED 2014-2020. 

 8.  Την υπ΄ αριθ. 91481/468/04.04.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ¨Περί ορισμού της 

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του 

έργου Enernetmob¨. 

9. Την υπ΄ αριθ. 103284/24560/20.04.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ¨ Περί 

συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Enermob , στο 

πλαίσιο του στόχου “ Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία InterregMed”¨, όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα με όμοιες αποφάσεις  

  10. Την υπ΄ αριθ. 496/29.10.2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου , περί 5ης 

τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20 %, σύμφωνα με την οποία εκτός των άλλων, 

εντάσσεται το νέο έργο «Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020- Συγχρηματοδοτούμενη 

δαπάνη», με προϋπολογισμό και πίστωση 500.000,00ευρώ. 

  11.  Την υπ΄ αριθ. 3399/14.12.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, για 

Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για το έργο 

«Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 - Συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη», 400.000,00 ευρώ 

για το έτος 2018 και 100.000,00 ευρώ για το έτος2019 

  12.  Την υπ΄ αριθ. 354964/84975/21.12.2018 απόφαση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, για την 

δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης 

δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του(ης) " 01.071 Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού ΠΕ Αρκαδίας" K.A. Εξόδων 9779.0003 του οικονομικού έτους 2018, για το έργο : 

20PROC006799425 2020-06-01



 

78 
 

"Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020-συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη¨ ( ΑΔΑ 

:ΩΣ9Π7Λ1-1ΨΒ) και (ΑΔΑΜ :18REQ004254754). 

  13.  Την υπ΄αριθ 366/07.02.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου 

«Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης , έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης» ποσού 450.000,00 € για 

το έτος 2019 &50.000,00 € για το έτος 2020, για το έργο : " Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας 2014- 2020-συγχρηματοδοτούμενηδαπάνη¨. 

  14.  Την υπ΄ αριθ. 59147/13996/28.02.2019 απόφαση  της  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής, ¨Περί 

ανάληψης δαπάνης ποσού 450.000,00 € για το έτος 2019 και 50.000,00 € για το έτος 2020, για την 

υλοποίηση του έργου :¨Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας –Συγχρηματοδοτούμενη 

Δαπάνη¨. 

  15. Την υπ΄αριθ 98/18.02.2019 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου, για αύξηση του π/υ κατά 

500.000,00 € του έργου "Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020- 

συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη¨ , που έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ20%. 

  16. Την υπ΄αριθ 1155/03.04.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου 

«Προέγκριση ανάληψης, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού  400.000,00 €,  για το έτος 

2019 & 100.000,00  € για το έτος 2020 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του(ης) 1.71 "Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΕ Αρκαδίας" 

K.A.Eξόδων 9779.0003 του οικονομικού έτους 2019», για το έργο : "Προγράμματα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020-συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη¨ » (ΑΔΑ:66ΕΣ7Λ1-1Β9). 

  17.  Την υπ΄ αριθ. 98786/24304/09.04.2019 απόφαση  της  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής, ¨Περί 

ανάληψης δαπάνης ποσού 400.000,00 € για το έτος 2019 και 100.000,00 € για το έτος 2020, για την 

υλοποίηση του έργου :¨Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας –Συγχρηματοδοτούμενη 

Δαπάνη¨. 

  18. Την υπ΄αριθ.  πρωτ. 84104/20837/13.04.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Περί 

ανάληψηςδαπάνης ποσού 726.734,20 € για το έτος 2020 σε βάρος του π/ϋ εξόδων της Περιφέρειας 

(Κ.Α. 071 & ΚΑΕ 9779.0003) για το έργο "Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020- 

συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη¨ , που έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ20%. 

  19.    Το Τεχνικό Δελτίο του έργου 

  20.  Την υπ΄ αριθ. …………………..απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την 

οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου του έργου «Προμήθεια τεσσάρψν σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και 

υπηρεσιών εγκατάστασης, παρακολούθησης και διαχείρισης», στο πλαίσιο του έργου Interreg – Med : 

ENERNETMOB, μέχρι του ποσού των 57.000,00 ευρώ    

 

 

 

 

 

Συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα : 

 
Σύμφωνα με την  παραπάνω απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,  ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  την 

υλοποίηση του έργου / υπηρεσίας με τίτλο : «Προμήθεια 4 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων & 

Υπηρεσιών Εγκατάστασης, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύωσης, Διαχείρισης και Λειτουργίας 

Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου ENERMOB - 

Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility /Διαπεριφερειακά δίκτυα 
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ηλεκτροκίνησης για αστική κινητικότητα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα» του Προγράμματος 

διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας», 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση «Προμήθεια 4 σταθμών φόρτισης & Υπηρεσίες Εγκατάστασης, 

Παρακολούθησης και  Διαχείρισης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων στα πλαίσια υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού έργου ENERMOB - Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility 

/Διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκίνησης για αστική κινητικότητα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα» 

του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας», 
 

 

1.    ΓΕΝΙΚΑ  :ΤΟ ΕΡΓΟ ENERMOB 

Το  έργο ENERNETMOB στοχεύει  στη μελέτη και υποστήριξη κοινών λύσεων για τη δημιουργία συστημάτων Το 
έργο EnerNΕΤMob, στο οποίο συμμετέχουν 16 φορείς από 12 χώρες της Μεσογείου (Μεσογειακά 
Διαπεριφερειακά Δίκτυα Ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα), στοχεύει να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να βελτιώσει τα 
«Βιώσιμα Σχέδια Ηλεκτροκίνησης» σύμφωνα με κοινά πρότυπα με στόχο τη δημιουργία ενός «Διαπεριφερειακού 
Δικτύου Ηλεκτροκινητικότητας» που θα διασχίζει τις πόλεις όλων των διακρατικών περιοχών της περιοχής του 
προγράμματος των Μεσογειακών χωρών (MED). 

Βάσει των υφιστάμενων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνολογιών, το έργο EnerNΕΤMob αναπτύσσει λύσεις για την 
ηλεκτροκίνηση και υλοποιεί πιλοτικές δράσεις για την υπέρβαση των περιορισμών μεσαίου ταξιδιού και για το 
συντονισμό των μελλοντικών επενδύσεων στις ηλεκτρικές μεταφορές στην περιοχή του προγράμματος MED 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Η  Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου ENERNETMOB Interreg 

Mediterranean,, προτίθεται να εγκαταστήσει, τέσσερις (4) δημόσια προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου και να παράσχει σε πολίτες και επισκέπτες 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπηρεσίες φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μέσω του περιφερειακού αυτού 

δικτύου υποδομών φόρτισης. 

Οι τέσσερις σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα εγκατασταθούν σε κατάλληλα κοινόχρηστα σημεία, σε 

σε πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε σημεία  προσβάσιμα από τους χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

και θα συνδεθούν με υφιστάμενες παροχές ηλεκτροδότησης.  Οι σταθμοί φόρτισης θα παραμετροποιηθούν και 

θα διασυνδεθούν με πλατφόρμα διαχείρισης, μέσω ειδικού λογισμικού, προκειμένου (α) να παρακολουθείται 

διαρκώς και σε πραγματικό χρόνο η κατάσταση λειτουργίας τους, (β) να ρυθμίζονται οι σχετικές παράμετροι ως 

προς την πρόσβαση, τη διαθεσιμότητα, την ισχύ φόρτισης κλπ, (γ) να αντλούνται λεπτομερείς αναφορές και 

στατιστικά στοιχεία για τη χρήση, την κατανάλωση ενέργειας, (δ) να δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα να 

πληροφορούνται σε πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα και κατάσταση τους, να πραγματοποιούν κράτηση ενός 

σημείου φόρτισης και να λαμβάνουν στοιχεία σχετικά με την χρήση των υπηρεσιών φόρτισης που έλαβαν μέσω 

των συγκεκριμένων σταθμών φόρτισης. 
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ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του έργου του, θα υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

άρθρου 3 της Παρούσας, απαρέγκλιτα τα παραδοτέα όπως αναφέρονται παρακάτω σύμφωνα με τα παρακάτω  

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Α. Περιγραφή Προμήθειας  

 

Α.1 Χαρακτηριστικά των 4 σταθμών φόρτισης 

Οι σταθμοί φόρτισης θα πρέπει να είναι επιδαπέδιοι και να δίνουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τη Μέθοδο 3 (Mode 3). Ειδικότερα οι σταθμοί φόρτισης θα πρέπει να 
έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

· Θα πρέπει να τροφοδοτούνται από τριφασική παροχή με ονομαστική τάση δικτύου 400 V 
· Να εξασφαλίζουν ότι η διαδικασία φόρτισης των οχημάτων γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851 

· Να διαθέτουν δύο ρευματοδότες Τύπου 2, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62196-2, με μέγιστη ονομαστική ισχύ 

εξόδου 22kW ανά ρευματοδότη και μέγιστο ρεύμα 32 Α ανά φάση για κάθε ρευματοδότη. 

· Κάθε ρευματοδότης να διαθέτει καπάκι προστασίας. 

· Να διαθέτουν μηχανισμό ασφάλισης των καλωδίων φόρτισης, ώστε να μην επιτρέπεται η αφαίρεση τους από 
τους ρευματοδότες κατά τη διάρκεια της φόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος. 
· Να διαθέτουν μηχανισμό διαμοιρασμού της διαθέσιμης ισχύος μεταξύ των δύο ρευματοδοτών κατά τη διάρκεια 
ταυτόχρονης φόρτισης δύο αυτοκινήτων. 
· Να διαθέτουν καρταναγνώστη καρτών RFID σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 14443A και να υποστηρίξει την 
ανάγνωση καρτών Mifare Classic και Mifare Ultralight, καθώς και μηχανισμό ελεγχόμενης πρόσβασης και 
αναγνώρισης χρηστών. 
· Να διαθέτουν LCD οθόνη για προβολή των απαραίτητων πληροφοριακών μηνυμάτων και οδηγιών χρήσης στα 
Ελληνικά προς τους χρήστες για τη διαδικασία φόρτισης και την έναρξη, εξέλιξη και τερματισμό της συνεδρίας 
που πραγματοποιούν στο σταθμό φόρτισης. 
· Να διαθέτουν μηχανισμό απομακρυσμένου ελέγχου για σύνδεση με πλατφόρμα διαχείρισης για την καταγραφή 
των δεδομένων των συνεδριών φόρτισης που πραγματοποιούνται στους σταθμούς, τη διάγνωση και επίλυση 
προβλημάτων, τη διαχείριση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την απομακρυσμένη έναρξη και διακοπή 
της συνεδρίας φόρτισης και της ρύθμιση ισχύος ρεύματος. 
· Να διαθέτουν για κάθε ρευματοδότη ενσωματωμένο ευφυή μετρητή ενέργειας με πιστοποίηση ΜID, σύμφωνα 
με την Οδηγία 2014/32 ΕΚ. 
· Να διαθέτουν για κάθε ρευματοδότη προστασία υπερέντασης, Τύπου C, 40 A. 
· Να διαθέτουν για κάθε ρευματοδότη διαφορικό ρελέ προστασίας Τύπου Α, 40A με ονομαστικό ρεύμα διαρροής 
που δεν θα υπερβαίνει τα 30mA. 
· Να διαθέτουν στον ελεγκτή του σταθμού θύρα σύνδεσης καλωδίου Ethernet. 
· Να διαθέτουν ενσωματωμένο router GSM / GPRS / 3G για την επικοινωνία του σταθμού με πλατφόρμα 
διαχείρισης μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 
· Να είναι συμβατοί με το πρωτόκολλο OCPP, έκδοση 1.6 ή ανώτερη, για την επικοινωνία με πλατφόρμα 
διαχείρισης. 
· Να είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους με βαθμό στεγανότητας IP 54, αντοχής σε κρούση 
IK 10 κατ’ ελάχιστον και δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες από -30ο C έως +50ο C και σε συνθήκες 
σχετικής υγρασίας έως 99% RH. 
· Το εξωτερικό περίβλημα τους να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, να διαθέτει επιπλέον 
αντιδιαβρωτική προστασία με ηλεκτροστατική βαφή και να διαθέτει εύχρηστη θύρα συντήρησης, που να 
ασφαλίζει με κλειδαριά. 
· Να εγκαθίστανται στο έδαφος μέσω μεταλλικής βάσης αγκύρωσης και θεμελίωσης. 
· Να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών. 
· Να διαθέτουν σήμανση CE και να συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ 
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· Να παραδοθούν παραμετροποιημένοι για την επικοινωνία και σύνδεση τους με ηλεκτρονική πλατφόρμα 
διαχείρισης. 
· Να συνοδεύονται από 200 κάρτες RFID αναγνώρισης χρηστών αριθμημένες με μοναδικό για την κάθε μια 
αριθμό αναγνώρισης και κατάλληλο εικαστικό. 
 

Β. Περιγραφή υπηρεσιών  

Β.1  Εγκατάσταση Σταθμών Φόρτισης 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης τριφασικής παροχής 32 A ανά ρευματοδότη, 

διπλής εξόδου (2 x 22 kW), στα σημεία που έχουν καθοριστεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τη σύνδεση 

τους με το ηλεκτρικό δίκτυο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των σταθμών φόρτισης και σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης συσκευών 

χαμηλής τάσης.  Ειδικότερα,  ο Ανάδοχος θα αναλάβει: 

 

-Την τοποθέτηση και θεμελίωση των σταθμών φόρτισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για 
την ορθή και ασφαλή στήριξη των σταθμών φόρτισης. 

-Την προμήθεια, τοποθέτηση και όδευση καλωδίων παροχής, κατάλληλης διατομής και εντός κατάλληλων 
πλαστικών αγωγών βαρέως τύπου από τους πίνακες διανομής των παρακείμενων στα σημεία εγκατάστασης 
κτιρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα, στην Κόρινθο και στην Τρίπολη, ως τα σημεία αυτά και 
μέχρις απόστασης 20  μέτρων για κάθε σημείο. 

-Την εκτέλεση των τυχόν απαραίτητων εκσκαφών και οικοδομικών εργασιών για την όδευση των καλωδίων 
παροχής και μέχρις απόστασης  20 μέτρων για κάθε σημείο εγκατάστασης. 

-Τη σύνδεση των σταθμών φόρτισης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και την προμήθεια και τοποθέτηση των τυχόν 
απαραίτητων εξαρτημάτων προστασίας εντός των πινάκων διανομής, όπου θα συνδεθούν οι συγκεκριμένες 
παροχές. 

 

Ο Ανάδοχος θα έχει ενημερώσει εγγράφως την Περιφέρεια τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την πραγματοποίηση 
των εργασιών, τοποθέτησης των καλωδίων παροχής, εγκατάστασης και σύνδεσης των σταθμών φόρτισης, έτσι 
ώστε να έχουν αναληφθεί όλες οι ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά της Περιφέρειας για την 
προετοιμασία των χώρων, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία εγκατάστασης και να μη διαταραχθεί η εύρυθμη 
λειτουργία των κτιρίων εμπρός από τα οποία θα εγκατασταθούν οι σταθμοί φόρτισης. 

 

Η ευθύνη για την εξασφάλιση των τυχόν αναγκαίων εγκρίσεων ή άλλων αδειών από τους οικείους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή άλλη αρμόδια αρχή, σε ότι αφορά την τοποθέτηση των σταθμών φόρτισης στα 
επιλεγέντα σημεία ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

Β.2  Διαμόρφωση και σηματοδότηση των παρακείμενων στους σταθμούς φόρτισης θέσεων στάθμευσης  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διαμόρφωση του χώρου πλησίον των τεσσάρων σταθμών φόρτισης εκτελώντας τις 

ακόλουθες εργασίες: 

-Για κάθε έναν από τους τέσσερις σταθμούς φόρτισης διαγράμμιση και βαφή του οδοστρώματος των δύο 

παρακείμενων στο σταθμό θέσεων στάθμευσης με μπλε ή πράσινο χρώμα και σε διάσταση 2,50 x 5,00 για κάθε 

θέση στάθμευσης. 

-Αποτύπωση στο έδαφος με σήμανση του δαπέδου κάθε διαμορφούμενης θέσης στάθμευσης με σύμβολο 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 
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-Προμήθεια και τοποθέτηση δίπλα από κάθε σταθμό φόρτισης κάθετης πινακίδα σήμανσης με σύμβολο για 

φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την επισήμανση ότι η στάθμευση επιτρέπεται μόνο σε επαναφορτιζόμενα 

ηλεκτρικά οχήματα. 

-Προμήθεια και τοποθέτηση μπροστά από κάθε σταθμό φόρτισης κατάλληλου προστατευτικού μεταλλικού 

κιγκλιδώματος. 

Β.3    Εικαστικός σχεδιασμός των σταθμών φόρτισης και των καρτών πρόσβασης στο δίκτυο φόρτισης, 

σήμανση των σταθμών φόρτισης και παραγωγή των καρτών των χρηστών. 

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της διαμόρφωσης της εικαστικής ταυτότητας του συστήματος 

συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης των σταθμών φόρτισης και των καρτών αναγνώρισης τύπου RFID, που θα 

χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες.  Η παραγωγή και τοποθέτηση των σχετικών αυτοκόλλητων σημάτων ή 

επενδύσεων στις εξωτερικές επιφάνειες των τεσσάρων (4) σταθμών φόρτισης, καθώς και ο σχεδιασμός και 

παραγωγή εκατό (200) καρτών αναγνώρισης των τελικών χρηστών αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου.  Για την 

επιλογή της σχετικής εικαστικής ταυτότητας ο Ανάδοχος, εντός δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης ανάθεσης του έργου, θα υποβάλλει προς έγκριση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σχετική 

εικαστική πρόταση επένδυσης των σταθμών φόρτισης και εκτύπωσης των δύο όψεων των ασύρματων καρτών 

αναγνώρισης των τελικών χρηστών.  Η εικαστική πρόταση που θα αφορά τη σήμανση ή επένδυση των 

εξωτερικών επιφανειών των σταθμών φόρτισης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τους κανόνες δημοσιότητας 

των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg και 

να περιλαμβάνει τα λογότυπα του έργου EnerNetMob του προγράμματος InterregMed και της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου.  Οι κάρτες ασύρματης πρόσβασης / αναγνώρισης των χρηστών θα πρέπει να είναι τεχνολογίας 

RFIDMifare, σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 1443 Α και η κάθε μια να έχει εκτυπωμένο στη μία της όψη έναν 

μοναδικό αριθμό.  Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τις διακόσιες (200) 

εκτυπωμένες κάρτες ασύρματης πρόσβασης / αναγνώρισης των χρηστών μαζί με το αρχείο των κωδικών που 

αντιστοιχούν στην κάθε κάρτα. 

Β.4     Διασύνδεση σε δίκτυο και παρακολούθηση της λειτουργίας και χρήσης των σταθμών και της υπηρεσίας 

δημόσιας φόρτισης  

Οι τέσσερις  σταθμοί φόρτισης θα συνδεθούν με ειδική πλατφόρμα λογισμικού, που θα διατεθεί από τον 

Ανάδοχο για την παρακολούθηση της λειτουργίας τους σε πραγματικό χρόνο, καθώς και για την παροχή προς 

χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους σταθμούς φόρτισης, 

υπηρεσιών εγγραφής στο σύστημα και online προβολής, κράτησης ενημέρωσης για την κατάσταση των σημείων 

φόρτισης και την εξέλιξη των συνεδριών φόρτισης που πραγματοποιούν. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

-Να διαθέσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  ένα ολοκληρωμένο σύστημα με λογισμικό διαχείρισης σταθμών 

φόρτισης.  Το σύστημα θα λειτουργεί σε υπολογιστικό νέφος και θα είναι προσβάσιμο από την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου μέσω διαδικτύου και με τη χρήση κωδικών πρόσβασης που θα αποδοθούν από τον Ανάδοχο στον 

/ στους εξουσιοδοτημένο /-ους χρήστη /-ες που θα υποδείξει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

-Να παραμετροποιήσει και να συνδέσει του σταθμούς φόρτισης μέσω τοπικού δικτύου LAN ή μέσω δικτύου  

3G/GPRS με το σύστημα διαχείρισης σταθμών φόρτισης. 

-Να παράσχει υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης των σταθμών φόρτισης και των χρηστών τους για 

περίοδο μέχρι τη λήξη του έργου από την εγκατάσταση και σύνδεση των σταθμών φόρτισης με το ειδικό σύστημα 

διαχείρισης. 

 

20PROC006799425 2020-06-01



 

83 
 

Γ.  Σύστημα Διαχείρισης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων 

Το σύστημα διαχείρισης των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:   

-Να υποστηρίζει την επικοινωνία μεταξύ σταθμών φόρτισης και πλατφόρμας διαχείρισης σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο Open Charge Point Protocol (OCPP), έκδοση 1.5 ή 1.6 και να είναι συμβατό με το σχετικό 

πρωτόκολλο. 

-Να έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης, ελέγχου και άντλησης δεδομένων από τους τέσσερις  σταθμούς 

φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θα εγκατασταθούν σε πόλεις της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου . 

-Να διαθέτει τη δυνατότητα επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο μεγάλου αριθμού δεδομένων που θα 

προέρχονται από τους εγκατεστημένους σταθμούς φόρτισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, να εντοπίζει 

προβλήματα στη λειτουργία των σταθμών φόρτισης και να παρέχει αναφορές για τη λειτουργία του δικτύου και 

των επιμέρους σταθμών του. 

-Να έχει τη δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων σταθμών φόρτισης διαφόρων κατασκευαστών, που τυχόν 

προστεθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία στο Δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

-Να παρέχει πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένο χρήστη της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε πίνακα ελέγχου και σε 

λειτουργίες λήψης αναφορών για τη λειτουργία και διαχείριση του δικτύου των τριών σταθμών φόρτισης της 

Περιφέρειας.   

-Να παρέχει δυνατότητες διαχείρισης χρηστών, σταθμών φόρτισης, συνδέσεων περιαγωγής, έγγραφης και 

διαγραφής χρηστών των σταθμών, χρέωσης και τιμολόγησης υπηρεσιών φόρτισης.  Ο εξουσιοδοτημένος 

διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και άντλησης αναλυτικών 

στατιστικών αναφορών για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιλέγεται κάθε φόρα για την κατανάλωση ενέργειας, 

τη χρήση και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που αφορά τη λειτουργία και πρόσβαση στους σταθμούς φόρτισης της 

Περιφέρειας.  Επίσης ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής του συστήματος πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα 

εξαγωγής στατιστικών αναφορών για τα ζητούμενα δεδομένα σε αρχείο σε μορφή .csv ή άλλο αντίστοιχης 

μορφής. 

-Να διαθέτει μια περιοχή διαχείρισης εξοπλισμού, στην οποία θα καταχωρούνται όλα τα χαρακτηριστικά των 

υποδομών φόρτισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών πληροφοριών, 

των ρυθμίσεων ισχύος και επικοινωνίας, των στοιχείων ταυτοποίησης των σταθμών φόρτισης και κάθε άλλου 

στοιχείου που αφορά τους σταθμούς φόρτισης. 

-Να διαθέτει λειτουργία διαχείρισης και βάση δεδομένων των χρηστών των σταθμών φόρτισης, 

συμπεριλαμβανομένων των καρτών αναγνώρισης τους για το ξεκλείδωμα των σταθμών φόρτισης, των 

συμβολαίων τους και κάθε άλλου στοιχείου που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος. 

-Να διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης με εφαρμογές για ευφυή τηλέφωνα που προσφέρουν στους χρήστες 

υπηρεσίες, αναζήτησης, κράτησης, σύνδεσης με σταθμούς φόρτισης, καθώς και ενεργοποίησης, 

παρακολούθησης και πληρωμής για συνεδρίες φόρτισης. 

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την προμήθεια των καρτών SIM που θα τοποθετηθούν στα 

ενσωματωμένα router των σταθμών φόρτισης, καθώς και για την πληρωμή των σχετικών τελών επικοινωνίας για 

τη μετάδοση των δεδομένων από και προς τους σταθμούς φόρτισης, για  περίοδο μέχρι τη λήξη του έργου από 

την ημερομηνία εγκατάστασης και σύνδεσης των σταθμών φόρτισης με το σύστημα διαχείρισης. 
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Δ. Εκπαίδευση Προσωπικού 

Ο Ανάδοχος και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος και της 

υπηρεσίας φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου για διάστημα μιας ημέρας.  Η εκπαίδευση αυτή θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και θα αφορά τη σωστή χρήση του συστήματος και των λειτουργιών απομακρυσμένης 

παρακολούθησης και διαχείρισης των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των υπηρεσιών φόρτισης 

προς τους ενδιαφερόμενους χρήστες. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

3.1 Την εκτέλεση του έργου εγκρίνει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει η Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή είναι επίσης 

αρμόδια για την παραλαβή κάθε είδους ή μέρους του έργου καθώς και για την οριστική παραλαβή του. 

3.2 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις ή αδυναμίες στα 

παραδοτέα , οφείλει να συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής τους.   Σε περίπτωση που το ανωτέρω διάστημα παρέλθει άπρακτο, τεκμαίρεται  η 

προσήκουσα παραλαβή και πιστοποίηση – έγκριση του παραδοτέου και των παρασχαιθησών υπηρεσιών.  

3.3 Η Επιτροπή εάν διαπιστώσει ελλείψεις η αδυναμίες στα παραδοτέα του έργου, θα προβεί στην προσωρινή 

παραλαβή τους, συντάσσοντας πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής τους, στο οποίο θα διατυπώνονται οι 

παρατηρήσεις της Επιτροπής. Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ανακοινώνεται με συστημένη επιστολή 

στον ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή των παραδοτέων του έργου. Ο  ανάδοχος 

υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω 

επιστολής, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής , αναμορφώνοντας και υποβάλλοντας τα 

αντίστοιχα παραδοτέα αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο. Πρωτόκολλα προσωρινής 

παραλαβής με την ανωτέρω διαδικασία, είναι δυνατόν να συνταχθούν περισσότερα του ενός, εφόσον η Επιτροπή 

κρίνει τούτο σκόπιμο. 

3.4 Μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον έχουν αποκατασταθεί οι 

ελλείψεις ή αδυναμίες των παραδοτέων , η ανωτέρω Επιτροπή υποχρεούται να προβεί εντός δέκα πέντε (15) 

ημερών στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων, συντάσσοντας το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 

Εάν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την κίνηση της διαδικασίας παρέλθει άπρακτο, τότε θεωρείται ότι το 

επαναυποβληθέν παραδοτέο και οι παρασχεθείσες υπηρεσίες έχουν παραληφθεί και πιστοποιηθεί – εγκριθεί.  

3.5 Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής, η 

Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο μη παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το 

πρωτόκολλο μη παραλαβής αποτελεί την μοναδική απόδειξη για την εφαρμογή του άρθρου 16 της παρούσας 

σύμβασης, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου βάση των περαιτέρω κατά το άρθρο 16 ενεργειών 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.6 Σε κάθε πρωτόκολλο η Επιτροπή οφείλει να διαπιστώνει το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης κάθε 

παραδοτέου κάνοντας ρητή μνεία. Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα πρωτόκολλα 

σε πρωτότυπα ευθύς μετά την σύνταξή τους. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει τα παραδοτέα σε τρία (3) αντίγραφα  στην Επιτροπή για τη σύνταξη του 

πρωτοκόλλου παραλαβής. 

3.7  Το εμπρόθεσμη μη της ολοκλήρωσης του έργου και της συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις παρατηρήσεις 

της Επιτροπής κρίνεται αποκλειστικά από τον χρόνο υποβολής των παραδοτέων του έργου ή των βελτιώσεων 
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αυτών. Ο χρόνος υποβολής των παραδοτέων του έργου, τόσο του αρχικού όσο και του τυχόν αναμορφωθέντος, 

αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ημερομηνία καταχώρησής τους ως εισερχομένου στο ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο της  οικείας υπηρεσίας. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή και 

καταχώρηση των παραδοτέων και υποχρεούται να επιμελείται της καταχώρησης αυτής. 

3.8  Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την λήξη του χρόνου υποβολής εκάστου παραδοτέου σύμφωνα με το 

άρθρο 13 της παρούσας, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση του χρόνου 

αποπεράτωσης του, αφού επικαλεστεί και αποδείξει ανυπαίτια αδυναμία τήρησης του συμφωνηθέντος χρόνου. 

Το αίτημα απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία πρέπει να αποφασίσει επ΄ αυτού, πριν από το χρόνο 

λήξης της ως άνω συμβατικής προθεσμίας υποβολής του παραδοτέου.   

3.9 Για το σκοπό του άρθρου αυτού οι ημέρες υπολογίζονται ημερολογιακά 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα 

4.2  Στην Αγγλική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα συνοδευτικά έγγραφα των παραδοτέων και 

όλο το υλικό τεκμηρίωσης που τα συνοδεύει. 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

5.1 η Έγγραφη επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής (έγγραφα, διοικητικές εντολές...) 

πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως : 

Για την  

Αναθέτουσα Αρχή : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ Δ-ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕΚΕΡΗ 37     22131 ΤΡΙΠΟΛΗ       

ΤΗΛ. 2710237410 ,  fax  2710234492 

 

για τον Ανάδοχο :    

Δ/νση 

ΤΗΛ. ………………… email: ………………….. 

 

5.2  Σε κάθε περίπτωση , ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του 

εγγράφου και την απόδειξή της. 

5.3 Όποτε στη σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση 

ή απόφαση και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 

πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Υποέργου, ούτε κοινοποιεί 

στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να 

μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 

υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 
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Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο, χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις 

του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν ή την Αναθέτουσα 

Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και εξαιτίας ή αφορμής της εκτέλεσης του 

Υποέργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Υποέργου ή 

του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος, λόγω της φύσης του έργου, όσον αφορά την εχεμύθεια, θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο 

υποσχόμενος και εγγυώμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο 

αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά: 

• Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε θα διοχετεύει ή 

γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το 

Υποέργο. 

• Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, στοιχεία ή δεδομένα που είναι 

δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ’ αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας 

εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο. 

Η κατά τα ως άνω υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας θα ισχύει και μετά τη λήξη ή την με οποιονδήποτε 

τρόπο λύση της Σύμβασης, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά. 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση  ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ΄ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις 

απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για την καταβολή σημαντικού τιμήματος, με βάση τους όρους της 

σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.    

7.2  Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής, η τελευταία α δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση 

της σύμβασης.   

7.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση , μόνο στην 

περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά, ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την 

ανάθεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τίμημα της 

σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

8.1 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 

προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό 

με την εκτέλεση του έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

8.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή 

του έργου ή με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 9 – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην 

επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρηθεί ότι η επικοινωνία 

αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του .  

ΑΡΘΡΟ 10 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου: 

➢Να διευκολύνει το έργο των εμπλεκομένων φορέων, αναδόχων κλπ που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση 

του αντικειμένου της σύμβασης, όπως ενδεικτικά με την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 

πληροφοριών, την πραγματοποίηση των αναγκαίων συνεργασιών κ.λπ. 

➢Να διασφαλίσει την διαθεσιμότητα επιστημονικού και στελεχιακού δυναμικού της που διαθέτει τα απαραίτητα 

και ανάλογα προσόντα και γνωρίζει σε βάθος τις δομές και λειτουργικές διαδικασίες, για να συνδράμει στην 

αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα και αποτελεσματικότητα 

στην υλοποίηση του Προγράμματος. 

➢Να υποβοηθήσει Διοικητικά και Επιστημονικά, όπου απαιτηθεί, για την άρτια και έγκαιρη σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό του υλοποίηση του Προγράμματος. 

➢Να μεριμνά για την συστηματική, άρτια και προσήκουσα ενημέρωση του κοινού και δυναμική προβολή και 

παρουσίαση του έργου σε συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης του έργου, όπου αυτό απαιτείται και κρίνεται 

σκόπιμο. 

➢Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την λήψη αδειοδοτήσεων ή εγκρίσεων, όπου τυχόν απαιτείται. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται ενδεικτικώς σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία, τις υποδείξεις 

της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβσης & Παραλαβής των Παραδοτέων 

που έργου και τους κρατούντες κανόνες της επιστήμης και τεχνικής με στόχο την βέλτιστη εφαρμογή του έργου, 

την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος, με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον, 

πάντοτε με γνώμονα την προάσπιση και διαφύλαξη του αγαθού της δημόσιας υγείας. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφών και δαπάνες αποζημίωσης 

για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα που τυχόν υποστεί το προσωπικό που θα 

απασχολεί ή βλάβες που τυχόν υποστούν τρίτα πρόσωπα ή βλάβες σε πράγματα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

ευθύνη, αστική ή/και ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν οι ζημίες συμβούν τυχαία, στο μέτρο που η 

εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει με ευθύνη και επιμέλειά του. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί. 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της , με δικαίωμα 

παράτασης, κατόπιν κοινής συμφωνίας των δύο μερών για τον χρόνο παράτασης και σε κάθε περίπτωση χωρίς 

αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 12 – ΤΙΜΗΜΑ 

Ο προϋπολογισμός του έργου υπηρεσίας συνολικά  είναι  :………..………………………………………..  (--.---,-- €)     Από    το 

ανωτέρω ποσό αφαιρούνται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η παραπάνω αμοιβή περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές, μισθούς, εισφορές κάθε είδους, φόρους ή τέλη και κάθε 

άλλη δαπάνη του Αναδόχου υπέρ παντός τρίτου και Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου ο Ανάδοχος να παρέχει 

προσηκόντως τις υπηρεσίες του. 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

3.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά από την εκάστοτε παράδοση, μετά την ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων (σύμφωνα με την σχετική λίστα παραδοτέων, που έχει 

κατατεθεί στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και τις αντίστοιχες αξίες της οικονομικής προσφοράς του 

αναδόχου και όπως αναγράφονται στην προκήρυξη και στη σύμβαση και αναφέρονται συνοπτικά στον ακόλουθο 

πίνακα). 

α/α ΕΙΔΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
Προμήθεια Σταθμών 
Φόρτισης 

έως 1 μήνα από 
την υπογραφή της 
σύμβασης  

4  € 

2 
Εργασίες εγκατάστασης 
& παραμετροποίησης 
σταθμών φόρτισης 

Έως 3 μήνες από 
την υπογραφή της 
σύμβασης 

4 € 

3 
Προμήθεια Καρτών 
Αναγνώρισης Τελικών 
Χρηστών 

Έως 3 μήνες από 
την υπογραφή της 
σύμβασης 

200  € 

4 

Υπηρεσία 
παρακολούθησης 
λειτουργίας τεσσάρων 
(4) σταθμών φόρτισης 
και διαχείριση 
υπηρεσίας φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

Έως 6 μήνες από 
την υπογραφή της 
σύμβασης 

  € 

5 

Παραμετροποίηση και 
πρόσβαση σε 
πλατφόρμα διαχείρισης 
σημείων φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

Έως 6 μήνες  από 
την υπογραφή της 
σύμβασης  

  € 

6 

Τέλη επικοινωνίας 
τεσσάρων (4 ) σταθμών 
φόρτισης μέσω δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας 

Έως 6 μήνες από 
την υπογραφή της 
σύμβασης 

  € 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ --.---,-- € 

 

3.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

20PROC006799425 2020-06-01



 

89 
 

3.3. Οι ως άνω πληρωμές θα γίνουν με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών: 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών ως ακολούθως: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

ε) Αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησης των κρατήσεων 

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

14.1  Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση χωρίς την τήρηση 

οποιασδήποτε προθεσμίας, με γραπτή ειδοποίηση, σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος :  

14.1.1 διαπράξει κάποιο αδίκημα ή σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή  

14.1.2 οι υπηρεσίες του, παρουσιάζουν κατ΄ επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις  και έχει προηγηθεί, 

τουλάχιστον μία φορά, η αποδεδειγμένη επίδειξη παρόμοιας συμπεριφοράς στο παρελθόν ή  

14.1.3 παραβιάζει οιονδήποτε άλλο ουσιώδη όρο της παρούσας και δεν έχει αποκαταστήσει την παράβαση αυτή 

εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης. 

14.2  Στις ανωτέρω περιπτώσεις κοινοποιείται στον Ανάδοχο ειδική πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει  

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο Ανάδοχος , τάσσοντας 

ταυτόχρονα εύλογη προθεσμία. Η τασσόμενη προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) 

εργάσιμων ημερών. Εάν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε άπρακτη, η Αναθέτουσα 

Αρχή καταγγέλλει τη σύμβαση εντός δέκα ημερών (10) από την παρέλευσή της. 

 

14.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι΄ αυτήν την παρούσα χωρίς την 

τήρηση προθεσμίας, με απλή έγγραφη ειδοποίηση  προς τον Ανάδοχο, εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης : 

14.3.1 ο Ανάδοχος εκχωρήσει τη σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής 

14.3.2 ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης  σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος  των 

περιουσιακών του στοιχείων. 

14.3.3 εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου  για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός 

του. 

14.4 Με την κοινοποίηση  της ειδοποίησης καταγγελίας προς τον Ανάδοχο , αυτός υποχρεούται : 

14.4.1 να απόσχει από τη διενέργεια  οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης της 

υποχρέωσής του που πηγάζει από τη σύμβαση 

14.4.2 να παραδώσει αμμελητί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό που αφορά άμεσα ή έμμεσα το έργο και 

ευρίσκεται στην κατοχή του, εγγυόμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

14.5 Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης καταγγελίας στον Ανάδοχο, η 

Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους των υπηρεσιών του αναδόχου, καθώς και κάθε 

οφειλή προς αυτόν, κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης της ειδοποίησης καταγγελίας. 

14.6 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα  

με την σύμβαση προς τον ανάδοχο, μέχρι εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων, 
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ΑΡΘΡΟ 15 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

15.1 Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή, τριάντα (30) 

ημέρες πριν, εφ΄ όσον αυτή είτε : 

15.1.1 μεταθέσει μονομερώς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  του έργου για χρονικό διάστημα  μεγαλύτερο του 

συνολικά προβλεπόμενου στην σύμβαση, για λόγους που δεν προβλέπονται στην σύμβαση και δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητά του, είτε 

15.1.2 δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές τις υποχρεώσεις, παραβαίνουσα οιασδήποτε των διατάξεων της 

παρούσας, συμφωνουμένων όλων ως ουσιωδών. 

15.2  Στην περίπτωση της παραγράφου 15.1, ο Ανάδοχος δικαιούται να λάβει την αμοιβή του για τις μέχρι της 

ημερομηνίας ισχύος της καταγγελίας παρασχεθείσες υπηρεσίες του, καθώς και στις δαπάνες στις οποίες έχει 

υποβληθεί  κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης  αποζημίωσης ή 

αξίωσης, παραιτούμενος ρητά δια της παρούσας κάθε άλλης αξίωσής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

16.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων , στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

16.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει  στην έννοια της ανωτέρας βίας  οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί  προς την Αναθέτουσα Αρχή 

τους σχετικούς λόγους  και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών  από τότε που 

συνέβησαν,  προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

16.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται  να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών  στο σχετικό αίτημα 

του Αναδόχου,  διαφορετικά, με την πάροδο  άπρακτης της προθεσμίας,  τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την 

αναθέτουσα αρχή, 

2. η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 

3. όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις 

Ουσιώδεις είναι τροποποιήσεις όταν: 

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή 

στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του 

αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, 

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης. 

Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων 1 έως 4 ανωτέρω, η σύμβαση 

μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης 

είναι κατώτερη του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. 
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Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών 

τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 

Τυχόν τροποποίηση μπορεί να συμβεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 

18.1 Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

18.2  Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια  για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς 

σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της σύμβασης ή εξ  αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. 

18.3  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία τριών (3) μηνών 

από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα 

Δικαστήρια της Τρίπολης. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) πρωτότυπα από τα οποία η 

Αναθέτουσα Αρχή έλαβε από δύο (2) και ο Ανάδοχος του έργου / υπηρεσίας  ένα(1) και υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                          ----------------------------------- 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος                                                     

 

   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ                                                                  -----------------------------------  
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