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Ορισμοί :  

Οι όροι που  χρησιμοποιούνται  στην παρούσα Διακήρυξη θα έχουν την έννοια  που  
παρατίθεται κατωτέρω: 

«Ανάδοχος» είναι ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται ο Διαγωνισμός.  

«Αναθέτουσα Αρχή» είναι Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

“Αρχικό Τίμημα” είναι το τίμημα που θα καταβάλει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή κατά 
την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης και το οποίο θα ισούται με το ποσό των 
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000).  

«Διαγωνιζόμενος» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων, νομικών ή/και 
φυσικών, που έχει υποβάλει Προσφορά. 

«Διαγωνισμός» είναι ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
«Γ. Χατζηκώστα» για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης με αντικείμενο την εκτέλεση έργου    
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ” με αντάλλαγμα το δικαίωμα εκμετάλλευσής 
του.  

«Διακήρυξη» είναι η παρούσα διακήρυξη του Διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένων των 
Παραρτημάτων αυτής . 

«Έγγραφα της Σύμβασης Παραχώρησης» είναι (α) Η με αρ, 2022/S 190-536896 Προκήρυξη 
που δημοσιεύτηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ΚΗΜΔΗΣ, β) η με 
αρ. 150/2022 Διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής.  

«Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» είναι η εγγυητική επιστολή, την οποία θα 
προσκομίσει ο Παραχωρησιούχος υπό τη μορφή που προβλέπεται στο Παράρτημα VI της 
παρούσας.  

«Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» είναι η εγγυητική επιστολή, την οποία θα προσκομίσει 
κάθε Διαγωνιζόμενος με την Προσφορά του υπό τη μορφή που προβλέπεται στο Παράρτημα 
VΙ της παρούσας.  

“Ελάχιστο Εγγυημένο Ετήσιο Τίμημα” είναι το ελάχιστο εγγυημένο τίμημα που θα καταβάλει ο 
Παραχωρησιούχος  στην Αναθέτουσα Αρχή, επιμερισμένο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και για 
όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, το οποίο θα ισούται με το ποσό των 
πενηντατριών χιλιάδων ευρώ (53.000 €) και δεν θα είναι μικρότερο από το 3,5% του καθαρού 
κύκλου εργασιών για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ημερομηνία Έναρξης της 
Παραχώρησης μέχρι και το εικοστό (20ο) έτος της συνολικής 20ετούς περιόδου παραχώρησης.  

«Ενδιαφερόμενος» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων που επιθυμεί 
να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.  

«Ένωση Προσώπων» είναι περισσότερα του ενός φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, που 
υποβάλλουν από κοινού Προσφορά, ανεξαρτήτως του εάν έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη 
νομική μορφή (π.χ. κοινοπραξία) ή όχι.  

«Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού» είναι το γνωμοδοτικό όργανο που έχει τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 221 του ν.4412/2016(όπως τροποποιείται με το 
άρθρο 108 του 4782/2021).  
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«Εργάσιμη Ημέρα» είναι κάθε ημέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής καθώς και επίσημης 
δημόσιας αργίας που ισχύει στην Ελλάδα, κατά την οποία η οι τράπεζες είναι γενικά ανοιχτές 
για συναλλαγές στην Αθήνα, Ελλάδα.  

«Έργο» είναι η σύνταξη της μελέτης εφαρμογής και η κατασκευή του κτιρίου του νέου 
κυλικείου, η διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου, ήτοι του 
κτιρίου του θυρωρείου, του κυκλοφοριακού κόμβου, του πεζοδρομίου κλπ. η στεγανοποίηση 
της οροφής της δεξαμενής ποσίμου ύδατος βουνού και η κατασκευή σιδηρογέφυρας.  

«Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής» είναι το προβλεπόμενο στο άρθρο 41 του ν. 
4413/2016(όπως τροποποιείται με την Παρ.6 Άρθρο 235 Κεφάλαιο Η΄ ν.4635/2019)  
ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση επαγόμενη τις συνέπειες 
του ν. 1599/1986.  

«Ετήσιο Τίμημα» είναι το ποσό για όλη την περίοδο της παραχώρησης, όπως αυτό 
συμπληρώνεται στην Οικονομική Προσφορά και το οποίο, επί συνολικής 20ετούς περιόδου, 
(αφορά σε κάθε ημερολογιακό έτος της περιόδου αυτής από την Ημερομηνία Έναρξης Της 
Παραχώρησης μέχρι και το εικοστό έτος) θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.1.2 της διακήρυξης. 

 «Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης» είναι η ημερομηνία υπογραφής του  πρωτοκόλλου 
διοικητικής  παραλαβής για χρήση (παράδοση  για  εκμετάλλευση) του Έργου, η οποία θα γίνει 
μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης της Α΄ Φάσης του 
έργου. 

Επιπλέον, σε περίπτωση ολοκλήρωσης αυτοτελούς μέρους  του  έργου  και  δυνατότητας 
λειτουργίας αυτού νωρίτερα από την προβλεπόμενη  προθεσμία  περάτωσης της Α΄ Φάσης 
του, ο επιπλέον  χρόνος λειτουργίας  του τμήματος αυτού  προστίθεται  στον αρχικά 
προβλεπόμενο  χρόνο παραχώρησης της εγκατάστασης. 

“Ημερομηνία παραλαβής των εγκαταστάσεων από τον Παραχωρησιούχο για χρήση” είναι η 
ημερομηνία παραλαβής των εγκαταστάσεων του νέου κτιρίου κυλικείου από τον 
Παραχωρησιούχο για χρήση, η οποία θα γίνει μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την έκδοση της 
βεβαίωσης περαίωσης της Α φάσης  του έργου.  

“Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας της επιχείρησης καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) – κυλικείου” είναι η ημερομηνία που ο Παραχωρησιούχος θα εκκινήσει 
τη λειτουργία της επιχείρησης ΚΥΕ – Κυλικείου στο νέο κτίριο κυλικείου επί του Ακινήτου που 
ο ίδιος θα κατασκευάσει και η οποία θα γίνει το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την 
Ημερομηνία παραλαβής των εγκαταστάσεων του νέου κτιρίου κυλικείου από τον 
Παραχωρησιούχο για χρήση. 

«Ημερομηνία Δημοπράτησης» είναι η ημερομηνία κατά την οποία απεστάλη προς 
δημοσίευση η Προκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι η 
28/09/2022. 

«Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών» είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
Προσφορών, η οποία έχει προσδιοριστεί με την παρούσα Διακήρυξη . 

«Κοινός Εκπρόσωπος» είναι ο δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος μιας Ένωσης 
Προσώπων. 

«Μέλος Διαγωνιζομένου» ή «Μέλος» είναι κάθε μέλος της Ένωσης Προσώπων.  
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«Οικονομική Προσφορά» είναι το μέρος της Προσφοράς του Διαγωνιζόμενου, το οποίο 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία που χρειάζονται για να καλύψουν τις απαιτήσεις της 
Διακήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζονται στον όρο. 2.4.4 και στο Παράρτημα V αυτής.  

«Παραχωρησιούχος» είναι ο Ανάδοχος του αντικειμένου της παρούσας Διακήρυξης και ο 
οποίος έχει υπογράψει τη Σύμβαση Παραχώρησης με την Αναθέτουσα Αρχή .  

«Περίοδος Παραχώρησης» είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης 
Παραχώρησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από είκοσι (20) χρόνια.  

«Προκήρυξη» είναι η περίληψη της Διακήρυξης, η οποία, μεταξύ άλλων, αποστέλλεται για 
δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

«Προσφορά» είναι το σύνολο των στοιχείων και εγγράφων που υποβάλλονται από έναν 
Διαγωνιζόμενο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 
2.4. της Διακήρυξης.  

«Προσωρινός Ανάδοχος» είναι ο Διαγωνιζόμενος ο οποίος κατατάσσεται πρώτος στη σειρά 
κατόπιν της αξιολόγησης των Προσφορών, σύμφωνα με τον όρο 3.1. της παρούσας, και 
ανακηρύσσεται ως τέτοιος από την Αναθέτουσα Αρχή .  

«Σύμβαση Παραχώρησης» ή «Σύμβαση» είναι η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του 
Παραχωρησιούχου και της Αναθέτουσας για την εκτέλεση του Έργου με αντάλλαγμα το 
δικαίωμα εκμετάλλευσης Έργου του μαζί με καταβολή πληρωμής.   

«Υπεύθυνη Δήλωση» ή «Δήλωση» είναι η δήλωση η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων 
της παρούσας σχετικά με το Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής, όπου στην παρούσα 
ζητείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης, αυτή: α) για τους μεν ημεδαπούς, αρκεί να είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από το φυσικό πρόσωπο 
ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου φυσικού προσώπου, με ημερομηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 
προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, β) για τους δε 
αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα 
περί Δικηγόρων.  

«Κύριος του Έργου» (ΚτΕ): είναι το Γ.Ν.Ι. “Γ. Χατζηκώστα”, που έχει έδρα τα Ιωάννινα.  

«Φορέας κατασκευής του έργου»: είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”. 

«Προϊστάμενη Αρχή»: είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή  
ενότητα Ιωαννίνων. 

«Διευθύνουσα Υπηρεσία»: είναι η Δ/νση Τ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων “Γ. 
Χατζηκώστα”, Οδός: Λεωφ. Μακρυγιάννη, Ταχ.Κωδ:450.01, Ιωάννινα, Τηλ: 2651080111,  
2651080100   Fax: 2651080668 

«Επιβλέπουσα Αρχή-Επίβλεψη»: είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ΄΄Γ. Χατζηκώστα΄΄. 

«Κατασκευαστής»:  είναι  η  εργοληπτική επιχείρηση  που θα  κατασκευάσει το «Έργο», είτε 
ως Ανάδοχος είτε ως υπεργολάβος του Αναδόχου.  

«Μελέτες»:  είναι όλες  οι  αρχιτεκτονικές  μελέτες,  στατικές  μελέτες, μελέτες 
ηλεκτρομηχανολογικών   και   ειδικών   εγκαταστάσεων,   περιβάλλοντος   χώρου,   η   μελέτη 
εφαρμογής,   οι  περιβαλλοντικές   μελέτες  -  αδειοδοτήσεις   και  γενικά  κάθε  μελέτη  που 
προβλέπεται  στις προδιαγραφές μελετών  και κάθε  μελέτη  που  είναι  απαραίτητη  για  την 
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εξασφάλιση της άριστης κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του έργου. 

«Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου»: είναι η τεκμηριωμένη και συστηματική παρουσίαση  
των προβλέψεων και εκτιμήσεων του «Αναδόχου» σχετικά με τη χρονική,  οικονομική και 
ποσοτική  εξέλιξη των «εργασιών»,  που περιλαμβάνονται  στη Σύμβαση Παραχώρησης και σε 
πλήρη συμμόρφωση με τους  χρονικούς, οικονομικούς,  ποσοτικούς,  κ.λπ. περιορισμούς και 
όρους, που ορίζονται στη «Σύμβαση Παραχώρησης». 

«Χρόνος Κατασκευής» είναι ο προβλεπόμενος  στο αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής   
Υποχρεώσεων χρόνος περάτωσης της κατασκευής του «Έργου». 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1 Κύριος του Έργου / Αναθέτουσα Αρχή / Στοιχεία επικοινωνίας 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

Επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. 
Χατζηκώστα”. 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Μακρυγιάννη 

Πόλη Ιωάννινα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 450 01 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL543: Ιωάννινα 

Τηλέφωνο +30 2651080111 / +30 2651080100 

Φαξ +30 2651031414 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο manager@gni-hatzikosta.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.gni-hatzikosta.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.gni-hatzikosta.gr 

 

«Κύριος του Έργου» (ΚτΕ): είναι το Γ.Ν.Ι. “Γ. Χατζηκώστα”, που έχει έδρα τα Ιωάννινα.  

«Φορέας κατασκευής του έργου»: είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”. 

«Προϊστάμενη Αρχή»: είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή  
ενότητα Ιωαννίνων. 

«Διευθύνουσα Υπηρεσία»: είναι η Δ/νση Τ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων “Γ. 
Χατζηκώστα”, Οδός: Λεωφ. Μακρυγιάννη,  Ταχ. Κωδ: 450.01, Ιωάννινα, Τηλ.: 2651080111, 
2651080100   Fax: 2651080668 

«Επιβλέπουσα Αρχή-Επίβλεψη»: είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ΄΄Γ. Χατζηκώστα΄΄. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://www.gni-hatzikosta.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους 
προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα 
οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται 
στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο, αποτελεί Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή (Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) και ανήκει στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια του Υπουργείου 
Υγείας. 

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α  

Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της 
6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε ασθενείς 
που παραπέμπονται από άλλες ΔΥΠΕ. 

1.2. Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος Διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 (Α147) 
(άρθρο 121 ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.19 Άρθρο 43 ΝΟΜΟΣ 4605/2019) 
 Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Το Έργο χρηματοδοτείται από τα ίδια έσοδα που προκύπτουν από την εκμετάλλευσή του 
(ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)  

 

1.3. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

Αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης είναι η ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου 
«Κατασκευή νέου κυλικείου - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γενικού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”» εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 800.000,00 € (με ΦΠΑ), η οποία 
θα χρηματοδοτηθεί από τον Παραχωρησιούχο και ο οποίος ως αντάλλαγμα θα εκμεταλλευτεί 
τη λειτουργία του Έργου για είκοσι (20) χρόνια, με ταυτόχρονη υποχρέωση συντήρησής του, 
καταβάλλοντας στον Παραχωρούντα αρχικό τίμημα και Ετήσιο Τίμημα σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 
α) Αρχικό Τίμημα, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000), το οποίο θα είναι καταβλητέο με 
την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης. 

β ) Ελάχιστο Εγγυημένο Ετήσιο Τίμημα ύψους Πενηντατριών χιλιάδων ευρώ (53.000,00 €) και 
όχι μικρότερο από το 3,5% του καθαρού κύκλου εργασιών για κάθε ημερολογιακό έτος από την 
Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης μέχρι και το εικοστό (20ο) έτος της συνολικής 20ετούς 
περιόδου παραχώρησης.  

γ) Ετήσιο Τίμημα για όλη την περίοδο παραχώρησης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 
του στο διαγωνισμό, το όποιο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.2 της 
διακήρυξης. 

javascript:void(0);
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Σκοπός του Έργου είναι η οικονομική αξιοποίηση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του 
νοσοκομείου μέσω της κατασκευής και λειτουργίας του νέου κυλικείου.  
Ειδικότερες επιδιώξεις του Παραχωρούντος είναι:  

•Η πλήρης και ορθή αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου με τρόπο που να καλύπτονται 
όλοι οι στόχοι που παρατίθενται παρακάτω. 
•Η πλήρης και ομαλή λειτουργία των προτεινόμενων για κατασκευή εγκαταστάσεων σε 
μακροχρόνια βάση, στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων χρήσεων, βελτιώνοντας την ποιότητα 
των παρεχομένων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον δυνατόν 
καλύτερο τρόπο, οι νοσηλευόμενοι, οι συνοδοί των νοσηλευομένων, οι επισκέπτες, το 
προσωπικό και οι εγκαταστάσεις του νοσοκομείου . 
•Η βελτίωση των εσόδων του νοσοκομείου. 
•Ο εξώστης (βεράντα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
για την εξυπηρέτηση των ΄΄πελατών΄΄, ο δε περιβάλλον χώρος του θα διαμορφωθεί 
κατάλληλα με την αναγκαία φύτευση. Ως εκ τούτου πρέπει να διαθέτει αυτόνομο δίκτυο 
ηλεκτροφωτισμού με καλαίσθητα φωτιστικά σώματα και δίκτυο άρδευσης για το πράσινο.  
 
Το Έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις . 
Στην  Α’ Φάση τ ο υ  Έ ρ γ ο υ  περιλαμβάνεται: 
-  η κατασκευή του κτιρίου του νέου κυλικείου, 
Στη Β΄ Φάση του Έργου περιλαμβάνεται :  
- η διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου, ήτοι του κτιρίου  του  
θυρωρείου, του κυκλοφοριακού κόμβου, του πεζοδρομίου κ.λπ. 
- η στεγανοποίηση της οροφής της δεξαμενής ποσίμου ύδατος βουνού και  
- η ανάπλαση του πεζοδρομίου για την ασφαλή κίνηση πεζών και Α.Μ.Ε.Α., 
- η δημιουργία εσωτερικού κυκλοφοριακού κόμβου, 
- η κατασκευή νέου θυρωρείου για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων στον προαύλιο χώρο του 
νοσοκομείου, 
- η κατασκευή σιδηράς πεζογέφυρας για χρήση διαφυγής σε έκτακτο περιστατικό και, 
- η κατεδάφιση των οικίσκων που βρίσκονται στην είσοδο του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή του έργου, που προσαρτάται στο Παράρτημα ΙV της 
παρούσας. 

Αντικείμενο παροχής του Παραχωρησιούχου  

Το Αντικείμενο Παροχής του Παραχωρησιούχου (Αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης) 
συνίσταται στην κατασκευή, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση (λειτουργία και συντήρηση) του 
Έργου, ως αυτό καθορίζεται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και αφορά τα κτίσματα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα σχέδια της μελέτης 
και στην τεχνική περιγραφή, καθώς και τ η  διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στο χώρο 
που οριοθετείται  στα σχέδια του Παραχωρούντος που παραδίδονται με τα τεύχη του 
Διαγωνισμού. Στις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου στο πλαίσιο του αντικειμένου της 
Σύμβασης Παραχώρησης περιλαμβάνονται:  
• Οι απαιτούμενες μελέτες που θα απαιτηθούν συμπληρωματικά για τη λήψη της οικοδομικής 
άδειας η οποία θα εκδοθεί στο όνομα του Παραχωρούντος και κάθε άλλης μελέτης που είναι 
απαραίτητη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την κατασκευή και λειτουργία  των 
εγκαταστάσεων, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται. 
• Η κατασκευή όλων των  περιγραφομένων  εγκαταστάσεων με δαπάνες του 
Παραχωρησιούχου. 
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• Οι τυχόν συμπληρωματικές κατασκευές, που απαιτούνται για την παράδοση των 
εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, έτοιμες  για λειτουργία και χρήση. 
• Η μελέτη και κατασκευή διαφόρων παράλληλων έργων ( πχ. σύνδεση με δίκτυα). 
• Η εξασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος - 
κυλικείου με τη λήψη όλων των απαιτούμενων διοικητικών αδειών ή/και τη διενέργεια της 
απαραίτητης γνωστοποίησης λειτουργίας του. 
• Η λειτουργία των εγκαταστάσεων μέχρι το πέρας της Περιόδου Παραχώρησης. 
• Η συντήρηση των εγκαταστάσεων για όλη τη Περίοδο Παραχώρησης και για όλο το χρόνο 
εγγύησης, όπως προσδιορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
• Οι λοιπές υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου που απορρέουν από τα Συμβατικά Τεύχη. 
 
Η λειτουργία  και  συντήρηση  των  εγκαταστάσεων  μετά  το  πέρας  των  παραπάνω 
καθοριζομένων περιόδων ευθύνης του Παραχωρησιούχου θα περιέλθει στον Παραχωρούντα.  
 
Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Οι Διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας.  

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.295.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το 
ποσό αυτό ισούται με τον εκτιμώμενο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Αναθέτουσας 
Αρχής συνολικό κύκλο εργασιών του Παραχωρησιούχου, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 
Παραχώρησης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(20 έτη Χ 1.514.750,00 ευρώ ανά έτος), σε 
αντάλλαγμα για το Έργο, που αποτελεί το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης. Η ως άνω 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, προκύπτει από την Οικονομοτεχνική Μελέτη η οποία 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.   

Η Σύμβαση Παραχώρησης ισχύει από την υπογραφή της και λήγει με τη λήξη της Περιόδου 
Παραχώρησης.  

 

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 ιδίως: 

1. του ν.4413/2016 (Α' 148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.» 

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

3. του ν.4782/2021 (Α΄36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές».  

4. του ν. 4495/2017 (Α΄167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και  

άλλες διατάξεις.».  

5. του ν του ν. 4635/2019 (Α΄167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.».  
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6. του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 

πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 

απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την 

επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.».  

7. του ν.4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

8. του ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

9. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 
άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

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

11. 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 άρθρου 1,   

12. 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»,  

a. του ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο». 

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

14. του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

15. 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”, 

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

17. Ο ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ 
αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’ ,  καθώς και η 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”. 
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18. του ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

19. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

21. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

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

23. 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», με την οποία τροποποιείται η με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

24. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με την οποία 
τροποποιείται η με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

25. της υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

26. το π.δ. 39/2017 (Ά ’64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 

27. Της με αριθμό 18/25-08-2022(ΑΔΑ:Ω2ΣΜ46906Ω-Ω9Ν) Απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής που αφορά στην έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παρόντος διαγωνισμού με 
ανοιχτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. 

28. Της με αριθμό 18/25-08-2022(ΑΔΑ:Ω2ΣΜ46906Ω-Ω9Ν) απόφαση της Αναθέτουσας, με 
την οποία εγκρίθηκαν τα Έγγραφα της Σύμβασης Παραχώρησης για τη διενέργεια του 
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την παραχώρηση του Έργου   

29. Της με αριθμό  ΑΔΑ:ΨΝΜΑ46906Ω-495 απόφαση της Αναθέτουσας, που αφορά στη 
συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού  

30. 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. Η αναφορά της παρούσας σε νομοθετήματα νοείται ότι γίνεται προς 
ρύθμιση ζητημάτων, που δεν ρυθμίζονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο από την ίδια τη 
διακήρυξη. 

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
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και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η τεσσαρακοστή τρίτη (34η) 
ημέρα από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 1.6 της παρούσας, ήτοι η 
31/10/2022 και το αργότερο έως τις 12:00 το μεσημέρι1 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη2 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
28/09/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 3 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 4.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.gni-hatzikosta.gr στην καρτέλα «Διαγωνισμοί- Προμήθειες» στις 03-10-
2022.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις παρακάτω εφημερίδες:  
1) «ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ»- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, E-mail: info@proinoslogos.gr  τηλ. 

2651033791  

2) «ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ» ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, E-mail: proinanea@proinanea.gr  τηλ. 

2651026296 

3) «ΕΡΕΥΝΑ» ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, E-mail: ereynapress@gmail.com , τηλ.2651077466 

 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει κατά αναλογία τους Αναδόχους.  
 

 

1πρβλ. άρθρο 43 ν. 4413/2016  

2Άρθρο 32 του ν. 4413/2016  

3Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4413/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη 
δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη  βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

4άρθρο 33 παρ.1 του Ν. 4413/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gni-hatzikosta.gr/
mailto:info@proinoslogos.gr
mailto:proinanea@proinanea.gr
mailto:ereynapress@gmail.com
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης5  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) θα επιδιώκουν τη διασφάλιση διαφάνειας στη διαδικασία ανάθεσης και στην εκτέλεση της 
σύμβασης, 

β) η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης παραχώρησης υπόκειται 
επίσης στην τήρηση των αρχών της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου 
συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ίσης μεταχείρισης και μη 
διάκρισης, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. 

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. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες  

2.1.1 . Έγγραφα της Σύμβασης Παραχώρησης :  

Τα έγγραφα της Σύμβασης Παραχώρησης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016(όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 ν.4782/2021) και του άρθρου 
36 του ν.4413/2016(όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 154 ν.4495/2017) 

, είναι τα ακόλουθα :  

1. η με αρ 22PROC011363041 Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

2. η με αρ.150/2022(Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 192518) Διακήρυξη συμπεριλαμβανομένων των 
Παραρτημάτων αυτής. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας  μεταξύ των εγγράφων της Σύμβασης Παραχώρησης υπερισχύει η 
Διακήρυξη  

 

2.1.2 Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(www.gni-hatzikosta.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό 
διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση των εγγράφων της Σύμβασης 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄΄Γ. 
Χατζηκώστα΄΄, οδός Λεωφόρος Μακρυγιάννη, πληροφορίες: Κύρκος Κωνσταντίνος τηλ. 
2651366663,  

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

 

5άρθρο 6 του ν. 4413/2016 

javascript:void(0);
http://www.gni-hatzikosta.gr/
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σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr.  
 
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ»....   
 

2.1.3  Επιτόπιες Επισκέψεις  

 Οι «Διαγωνιζόμενοι» υποχρεούνται  να αποκτήσουν  ιδίαν αντίληψη και πλήρη γνώση των 
συνθηκών  εκτέλεσης  του  έργου  και  να  τη  λάβουν  υπόψη  τους  κατά  τη  σύνταξη  των 
προσφορών τους. 

Ενδεικτικά,  οι  «Διαγωνιζόμενοι»  θεωρείται   ότι  έχουν  ιδίαν  αντίληψη  των  ιδιαίτερων 
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του ακινήτου, των νομικών όρων κατασκευής και 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ως και της αρμοδιότητας των αρχών ελέγχου του πέριξ του 
ακινήτου  χώρου. 

 

2.1.4  Παροχή διευκρινίσεων  

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών η αναθέτουσα αρχή παρέχει 
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 

25/10/2022. 

Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο 
ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με 
δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο. 
 
Οι εν λόγω διευκρινήσεις θα αναρτώνται ανωνύμως, δηλαδή χωρίς να αποκαλύπτεται ο  
οικονομικός φορέας/εις που υπέβαλε/αν τη/τις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Τυχόν πληροφορίες 
που καθίστανται διαθέσιμες, κατά τα περιγραφόμενα ανωτέρω, θα καθίστανται ως 
αναντίρρητα γνωστές σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από 
την ημερομηνία της ανάρτησής τους. 
 
Κανένας Ενδιαφερόμενος ή Διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να  
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της «Διευθύνουσας Υπηρεσίας». 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των Προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι Ενδιαφερόμενοι να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των Προσφορών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
Ενδιαφερόμενο έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή των Προσφορών ή/και  

β) όταν τα Έγγραφα της Σύμβασης Παραχώρησης έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές.  

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 
 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των 
εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

2.1.5 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα6. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

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. 

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

 
2.1.6 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 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 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 

 

6  άρθρο 36 παρ. 7 του ν. 4413/2016 
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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 προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης 
ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης 
να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

2.2.1. Δικαίωμα  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 πολυμερείς ή διμερείς διεθνείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς των συμβάσεων παραχώρησης και στο μέτρο 
που η υπό ανάθεση σύμβασης παραχώρησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών 
αυτών7 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης 
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων8, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Απαιτείται όμως να ορίσουν ένα άτομο «Κοινός Εκπρόσωπος» , ο οποίος θα είναι 
νόμιμα εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την Ένωση Προσώπων έναντι της Αναθέτουσας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.  

4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.9   

5. Προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων ή/και νόθευση του 
ανταγωνισμού, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει μέχρι το πέρας του 
Διαγωνισμού με μία Προσφορά στον Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως Μέλος 
Διαγωνιζομένου είτε ως τρίτο / συνεργαζόμενο μέρος, κατά την έννοια των διατάξεων του 

 

7   άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4413/2016 

8  άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 4413/2016 

9  άρθρο 39 παρ. 2 του  ν. 4413/2016 
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άρθρου 39 παρ. 2 του ν. 4413/2016. Σε περίπτωση που συνδεδεμένη επιχείρηση ενός 
Διαγωνιζομένου (ή σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, συνδεδεμένη επιχείρηση Μέλους 
αυτής) υποβάλλει διακριτή Προσφορά (εφόσον δηλαδή συμμετέχει στο Διαγωνισμό ως 
διακριτός Διαγωνιζόμενος) ή συμμετέχει στο Διαγωνισμό ως Μέλος (άλλης) Ένωσης 
Προσώπων, οι επίμαχοι Διαγωνιζόμενοι φέρουν το βάρος απόδειξης ότι οι υποβληθείσες 
Προσφορές δεν έχουν επηρεαστεί η μία από την άλλη, άλλως η Αναθέτουσα δύναται να 
αποκλείσει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω Διαγωνιζόμενους. 

 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων  ευρώ (16.000,00€)10. Η 
εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής συντάσσεται και υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος VI της παρούσας 

Στην περίπτωση Ένωσης Προσώπων, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης. Η Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής μπορεί να είναι μία και να αφορά στο σύνολο των Μελών ή να είναι 
περισσότερες ή/και ισάριθμες με τα Μέλη, οπότε το άθροισμα των ποσών τους πρέπει να 
καλύπτει το ως άνω ποσό.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, αλλιώς η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Παραχωρησιούχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς Διαγωνιζόμενους μετά : 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και  

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52). 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το 
δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο Διαγωνιζόμενος αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 

 

10   Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
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άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού11  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης (διαγωνισμό) 
Διαγωνιζόμενος, 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: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο Διαγωνιζόμενος αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

 

11Πρβλ άρθρο 39  του  ν. 4413/2016(όπως τροποποιείται με την Παρ.4 Άρθρο 235 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΝΟΜΟΣ 
4635/2019 ). 
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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 κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 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 Συμβουλίου. 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 κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με τελεσίδικη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο Διαγωνιζόμενος 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 Διαγωνιζόμενος  
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο Διαγωνιζόμενος 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 Διαγωνιζόμενος όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο Διαγωνιζόμενος δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, 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, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
Διαγωνιζόμενος εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 
4413/201612,  

 

12Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά 
την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ν. 4413/2016(όπως τροποποιείται με 
την Παρ.4 Άρθρο 235 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΝΟΜΟΣ 4635/2019 ). 
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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 λειτουργίας,  

γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια της παραγράφου 3 του 
άρθρου 35 του ν. 4413/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

δ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης ή 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα όπως ορίζεται στον 
παρόντα ή στις διατάξεις του ν. 4412/2016(όπως αυτός τροποποιείται από τον ν.4782/2021),  
που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της εν λόγω σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τέτοιες πληροφορίες ή 
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα προς επίρρωση αυτών των 
πληροφοριών, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα για τον ίδιο στη 
διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης ή να παράσχει από πταίσμα παραπλανητικές  
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της σύμβασης, 

η) εάν αυτές μπορούν να αποδείξουν, με κατάλληλα μέτρα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, Διαγωνιζόμενος από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν  στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 
4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο Διαγωνιζόμενος 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  
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2.2.3.7.Διαγωνιζόμενος που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1  και 2.2.3.4 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 αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Διαγωνιζόμενος που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης  κατά την έννοια 
των διατάξεων του ν. 4412/2016 και του παρόντος νόμου, δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση 13. 

2.2.3.8. 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(όπως τροποποιείται με το Άρθρο 22 του ν.4782/2021). Με την 
υπ’αριθμ.50844/11.05.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ279/17.05.2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής επί της 
επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών φορέων προς απόδειξη 
της αξιοπιστίας τους   14. 

2.2.3.9. Διαγωνιζόμενος , στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 42 του ν. 4413/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής15  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 
απαιτείται οι Διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης κατ’ αρχήν να ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
σύμβασης παραχώρησης.  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 - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται 
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Για τους λοιπούς οικονομικούς φορείς που δύνανται να 
συμμετέχουν στην παρούσα, σύμφωνα με την παρ. 2.2.1.1., απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Επειδή όμως στο αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνεται και η μελέτη και η εκτέλεση και η 
συντήρηση του Έργου απαιτείται επιπλέον  οι Διαγωνιζόμενοι, να συμπράξουν με Γραφεία  
Μελετών και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που θα διαθέτουν την ανάλογη με τα έργα που θα 
αναλάβουν βάση της τάξης πτυχίων στις κατηγορίες μελετών ή έργων που απαιτούνται. 
Ειδικότερα για  τη διασφάλιση  της υλοποίησης  της μελέτης, της κατασκευής, και της 

 

13 Πρβλ άρθρο 39 παρ. 9 του ν. 4413/2016.   

14  Πρβλ άρθρο 39 παρ. 10 του ν. 4413/2016 

15άρθρο 39 παρ.1  του ν. 4413/2016  
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συντήρησης των εγκαταστάσεων από κατάλληλους οικονομικούς φορείς, οι Διαγωνιζόμενοι θα 
πρέπει να συμπράττουν ή να εξασφαλίσουν την συμμετοχή (με τη μορφή ένωσης ή 
υπεργολαβίας)επιχειρήσεων των παραγράφων (α) και  (β) ως ακολούθως: 

α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 

α1. Μεμονωμένες  Ελληνικές Εργοληπτικές  Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες στο   
ΜΕΕΠ,  κάτοχοι  εργοληπτικών  πτυχίων 1ης τάξης και άνω στην κατηγορία Οικοδομικά Έργα, 
Α2 τάξης και άνω στην κατηγορία Η/Μ Έργα, σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις. 

α2.  Μεμονωμένες Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με 
την  νομοθεσία  κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού  Χώρου  (ΕΟΧ),  ή κράτους - μέλους  που  έχει συμβληθεί  στη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή έχει συνάψει  διμερή 
συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και που   
έχουν  την  κεντρική  τους   διοίκηση  ή  την  κύρια  εγκατάστασή  τους  ή  την καταστατική 
έδρα  τους  στο εσωτερικό  της Ένωσης ή του  ΕΟΧ  ή κάποιου  από  τα ανωτέρω  κράτη εφόσον  
η δραστηριότητά  τους  παρουσιάζει  ουσιαστικό και συνεχή δεσμό  με  την  οικονομία  ενός  
κράτους-μέλους  (χωρίς  όμως  ο  δεσμός  αυτός  να εξαρτάται από την ιθαγένεια  ιδίως των 
εταίρων ή των μετόχων της εταιρείας  ή των μελών  των  οργάνων  διοίκησης,  διαχείρισης  ή  
εποπτείας  της  εταιρείας),  και είναι εγγεγραμμένες  στους επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους για αντίστοιχη κατηγορία και δυναμικότητα, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο  α1 του παρόντος άρθρου. 

α3.  Μεμονωμένες Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία  κράτους  - μέλους  της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.),  ή του  Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου  (ΕΟΧ),  ή κράτους  - μέλους  που  έχει  συμβληθεί  στη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή έχει συνάψει διμερείς 
συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και που 
έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα  
τους  στο εσωτερικό της Ένωσης ή του ΕΟΧ ή κάποιου  από  τα ανωτέρω  κράτη εφόσον  η  
δραστηριότητά  τους  παρουσιάζει  ουσιαστικό  και  συνεχή  δεσμό  με  την οικονομία ενός  
κράτους-μέλους  (χωρίς όμως  ο δεσμός  αυτός  να εξαρτάται από  την ιθαγένεια  ιδίως των 
εταίρων ή των μετόχων της εταιρείας  ή των μελών των οργάνων διοίκησης,  διαχείρισης  ή  
εποπτείας   της  εταιρείας),  και  στο  οποίο  δεν  τηρούνται επίσημοι   κατάλογοι  
αναγνωρισμένων   εργοληπτών,   εφόσον   έχουν  εκτελέσει  έργα παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά με το δημοπρατούμενο. 

α4.  Σε περίπτωση συμμετοχής στο «Διαγωνισμό» εργοληπτικών επιχειρήσεων  των οποίων οι 
Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων έχουν λάβει απόφαση συγχώνευσης, επιτρέπεται η 
συμμετοχή  στο  Διαγωνισμό  μόνο  με  μια  από  τις  εργοληπτικές  επιχειρήσεις   που 
συγχωνεύονται. 

Η συμμετοχή στο «Διαγωνισμό» περισσοτέρων της μιας επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου σε  
διαφορετικά  διαγωνιζόμενα  σχήματα, αποτελεί  αιτία αποκλεισμού  όλων των υπό 
συγχώνευση επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 

α5.  Όσον αφορά στις εξωχώριες εταιρείες ισχύει ότι και στην παρ. α.1 της παρούσας. 

β. Ελληνικά ή αλλοδαπά γραφεία μελετών 

β1.  Τα   Ελληνικά   Μελετητικά  γραφεία   ή   κοινοπραξίες   αυτών   θα   πρέπει   να   είναι 
εγγεγραμμένα  στο Μητρώο Μελετητών της ΓΕΜ και να είναι κάτοχοι των παρακάτω πτυχίων: 
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1.   Α’ Τάξης και άνω για την κατηγορία Αρχιτεκτονικών Μελετών (κατ. 6) 

2.    Α’ Τάξης και άνω για την κατηγορία Στατικών Μελετών (κατ. 8) 

3.     Α΄ Τάξης και άνω για την κατηγορία Η/Μ Μελετών (κατ. 9) 

β2.  Μελετητικά γραφεία υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή Κοινοπραξίες αυτών, 
με  προσόντα  αντίστοιχα  των  Ελληνικών  Μελετητικών  Γραφείων  που  αναφέρονται 
παραπάνω (β1), δηλαδή με δυναμικό, ανά κατηγορία μελέτης, όπως προκύπτει βάσει του Ν 
3316/2005 και όσες από τις κείμενες διατάξεις περί μελετών ισχύουν σήμερα και των κατ’ 
εφαρμογή αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, αποφάσεων  και κανονισμών. 

Τα  ως  άνω  μελετητικά  γραφεία  θα  πρέπει  να  είναι  νομίμως  εγκαταστημένα  στην 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  ή  στον  Ε.Ο.Χ  ή  σε  κράτος  που  έχει  συμβληθεί  στη  Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του  Παγκόσμιου Οργανισμού  Εμπορίου ή που  έχει  συνάψει διμερή   
συμφωνία   με  την  Ευρωπαϊκή   Ένωση   σε  θέματα   διαδικασιών   ανάθεσης συμβάσεων 
και να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική 
έδρα τους στο εσωτερικό της Ένωσης ή του ΕΟΧ ή κάποιου  από τα ανωτέρω  κράτη εφόσον  η  
δραστηριότητά  τους  παρουσιάζει  ουσιαστικό  και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός 
κράτους-μέλους. 

Τα ως άνω μελετητικά γραφεία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα του Άρθρου 46 της Οδηγίας 2004/18/EK, όπως συμπληρώθηκε  από τις 
πράξεις προσχώρησης  των χωρών Αυστρίας, κλπ. και τη συμφωνία  του ΕΟΧ, η δε εγγραφή 
τους στα σχετικά μητρώα θ’ αποδεικνύεται μόνον με βεβαίωση του αρμόδιου κρατικού 
οργάνου ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 παρ.2 του ν.4413/2016, ο Παραχωρησιούχος, 
φέρει την ευθύνη και τον κίνδυνο της χρηματοδότησης που απαιτείται για την προσήκουσα 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη σύμβαση παραχώρησης, σύμφωνα με τους όρους 
των εγγράφων της Σύμβασης Παραχώρησης, οφείλει δε εξ αυτού του λόγου να προσκομίζει 
στην Αναθέτουσα Αρχή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η χρηματοοικονομική του 
επάρκεια  και ιδίως η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης που επαρκεί για την εκπλήρωση του 
συνόλου των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται βάσει των όρων των εγγράφων της 
Σύμβασης Παραχώρησης. 

Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω, όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι Διαγωνιζόμενοι  απαιτείται:  

α) να διαθέτουν μέσο όρο ετησίων εσόδων των τριών τελευταίων ελεγμένων οικονομικών 
χρήσεων τουλάχιστον ίσο με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου (800.000 
ευρώ).   

β) να διαθέτουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν με ίδια ή δανειακά κεφάλαια το 75% του 
συνολικού προϋπολογισμού του Έργου (800.000 ευρώ).   

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι Διαγωνιζόμενοι απαιτείται : 
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 να διαθέτουν εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία  τουλάχιστον δύο (2) καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) ομάδας 6 του ν.4442/2016.  
 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
(της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς16. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 
διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί 
ο Διαγωνιζόμενος, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού.  

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός 
φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα).  

 

2.2.8. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι Διαγωνιζόμενοι : α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις του όρου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των όρων 2.2.4, 2.2.5 
και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικά συμμετοχής, τα εξής:  

1. Για απόδειξη ότι οι Διαγωνιζόμενοι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του όρου 
2.2.3  προσκομίζουν:  

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 4413/2016(όπως τροποποιείται με την Παρ.6 
Άρθρο 235 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ν.4635/2019)  Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986(Α΄75). 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση οικονομικών φορέων το Ερωτηματολόγιο 
Ποιοτικής Επιλογής υποβάλλεται χωριστά από όλα τα μέλη της Ένωσης 

 

16Πρβλ άρθρο 39 παρ.2 του ν. 4413/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης 
σύμβασης   
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Στην περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με 
τον όρο 2.2.7 της παρούσας ή έχει δηλώσει με την Προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
την εκτέλεση μέρους της Σύμβασης σε υπεργολάβο/τρίτο, υποβάλλεται επίσης 
Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής  και των φορέων αυτών. 

 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 Ερωτηματολόγιο 
Ποιοτικής Επιλογής, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα17 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 
του άρθρου 2.2.3.1 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. 
 
Το Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής μπορεί να υπογράφεται έως και 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 
2. Για απόδειξη ότι οι Διαγωνιζόμενοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής του όρου 2.2.4 
προσκομίζουν: 
α) 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(παραμένει ως έχει)., 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. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

β) βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις απαιτούμενες τάξεις πτυχίων εάν είναι 
εγκατεστημένος στην Ελλάδα ή τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, εάν είναι εγκατεστημένος  σε λοιπά 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου., εάν είναι εγκατεστημένος  σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

 

17Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016(όπως τροποποιείται με το Άρθρο 28 του ν. 4782/2021) 
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Συμφωνίας, 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. 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 του Έργου της παρούσας. 

Η ανωτέρω βεβαίωση αφορά το διαγωνιζόμενο, εφόσον συμμετέχει αυτοτελώς ή ως μέλος της 
Ένωσης ή τον υπεργολάβο του εφόσον ο διαγωνιζόμενος συμπράττει με εργοληπτική 
επιχείρηση με τη μορφή της υπεργολαβίας.  

 

3. Για απόδειξη ότι οι Διαγωνιζόμενοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής του όρου 2.2.5 
προσκομίζουν: 

α) οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων, από 
τις οποίες η τρίτη και τελευταία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη του 2020 ή αν δεν 
διαθέτουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, βεβαιώσεις από ανεξάρτητους ορκωτούς 
ελεγκτές διεθνούς κύρους  

β) έκθεση ορκωτού ελεγκτή για την τελευταία ελεγμένη οικονομική χρήση. 

γ) μία ή περισσότερες επιστολές από Αποδεκτά Πιστωτικά Ιδρύματα, που βεβαιώνουν τη 
δυνατότητα του Διαγωνιζόμενου να χρηματοδοτήσει με ίδια κεφάλαια ή και δανειακά 
κεφάλαια την εκτέλεση του Έργου κατά ποσοστό 75% . 

4. Για απόδειξη ότι οι Διαγωνιζόμενοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής του όρου 2.2.6 
προσκομίζουν: 

έγγραφα που να πιστοποιούν τη λειτουργία των ΚΥΕ όπως περιγράφονται στον όρο 2.2.6 της 
παρούσας, όπως άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του άρθρου 80 του ν.3463/2006, 
γνωστοποιήσεις του άρθρου 28 του ν.4442/2016.  

    
2.3. Κριτήριο ανάθεσης18  
Προσωρινός Ανάδοχος της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου ανακηρύσσεται ο 
Διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ετήσιο μίσθωμα για όλη την περίοδο της 
παραχώρησης, με ελάχιστο Εγγυημένο Ετήσιο Τίμημα Πενηντατριών χιλιάδων ευρώ  
(53.000,00 €) και όχι μικρότερο από το 3,5% του καθαρού κύκλου εργασιών για κάθε 
ημερολογιακό έτος, από την Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης μέχρι και το εικοστό (20ο) 
έτος της συνολικής 20ετούς περιόδου παραχώρησης.  

  

 

18Πρβλ άρθρο 45 του ν. 4413/2016. Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της 
σύμβασης. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές 
που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, 
προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. 
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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 I και στο 
Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης για το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης Παραχώρησης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η Ένωση Προσώπων υποβάλλει κοινή Προσφορά, η οποία υπογράφεται είτε από όλα τα Μέλη 
της είτε από τον Κοινό Εκπρόσωπο αυτής.  Στην Προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης, καθώς και 
ο Κοινός Εκπρόσωπος. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον Διαγωνιζόμενο ή το 
νόμιμο εκπρόσωπό αυτού.   

 
2.4.2 Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

 2.4.2.1   Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας διακήρυξης, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, 
τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του 
ν. 4412/2016. i   
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
ακολουθούν  τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)». 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά 
υπογράφεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά,  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. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος 
ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα 
μέλη της ένωσης. 
 
2.4.2.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 
2.4.2.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του 
υποσυστήματος, κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση 
με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν 
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
2.4.2.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου 
συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία 
επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω 
αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable 
Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου 
συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 
 
2.4.2.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 της παρούσας, 
υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document 
Format (PDF) και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 
4.2.της παρούσας. 
 
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που 
ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που 
εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος 
διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση 
του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την 
αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης 
φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε 
με την επίκληση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής 
ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης 
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα 
σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες 
ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της 
τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης 
συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
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γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.  
 
δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, 
στην περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.ii 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
φέρουν, τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
(υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα 
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε 
σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική 
Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο 
υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει 
τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 
προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν  τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε. 
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/και ιδιωτικά έγγραφα, είτε 
έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά, ανά 
περίπτωση, σύμφωνα με  το άρθρο 3.2.της παρούσας . 

η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον 
οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 
διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 4.1. γ) της παρούσας, 

ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά 
συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα), 

iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
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iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, δύναται να 
συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Αναλυτικότερα: 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 
αντιγράφων εγγράφων (ν. 4250/2014) σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται 
τα εξής: 

α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των εγγράφων, από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη 
συγκεκριμένη ρύθμιση (περίπτωση 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 επικυρωμένων αντιγράφων. 

β. 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 (Ν. 4194/2013). 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). 

γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
τα οποία έχουν πρωτίστως επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 
παρ. 2 β του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), 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 νόμου 4250/2014. 

δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

 
2.4.2.6. Διευκρινίσεις19 :  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους Διαγωνιζόμενους να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα, που έχουν υποβληθεί από αυτούς στο πλαίσιο υποβολής της 
προσφοράς τους. Προς το σκοπό αυτόν κοινοποιεί στους Διαγωνιζόμενους έγγραφη 
πρόσκληση και τους τάσσει εύλογη προθεσμία. Οι ως άνω διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις 
μπορεί να αφορούν μόνο ασάφειες. Η παροχή της δυνατότητας διευκρίνισης ή συμπλήρωσης 
στον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια είναι υποχρεωτική, εάν 

 

19 Πρβλ άρθρο 40 παρ. 6 του ν. 4413/2016(όπως τροποποιείται με την Παρ.3 Άρθρο 154 του ν. 4495/2017) 

javascript:void(0);
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επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών ή τυπικών ελλείψεων των 
δικαιολογητικών και εγγράφων, που έχουν υποβληθεί.  

Οι ως άνω διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις δεν επιτρέπεται να έχουν ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή για πρώτη φορά εγγράφων σε συμμόρφωση με 
όρους της διακήρυξης αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Επιπλέον, η παροχή της δυνατότητας 
διευκρίνισης ή συμπλήρωσης δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις ή άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση ενός ή περισσοτέρων από 
αυτούς. 

 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των Διαγωνιζομένων στη 
διαγωνιστική διαδικασία που περιέχονται στο φάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής » 
περιλαμβάνουν: 

α) το προβλεπόμενο από το άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 4413/2016(όπως τροποποιείται με 
την Παρ.6 Άρθρο 235 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΝΟΜΟΣ 4635/2019)  Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής, 
συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II,  

β) την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
ν.4412/2016(όπως τροποποιείται με το Άρθρο 21 του ν. 4782/2021) και τους όρους 2.1.6 και 
2.2.2 της Διακήρυξης. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής προσκομίζεται σε έγχαρτη μορφή 
(πρωτότυπο)  

γ) υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι: αα) έχει λάβει πλήρη 
γνώση των Εγγράφων της Σύμβασης Παραχώρησης, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ββ) 
έχει λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Διακήρυξης και γγ) ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας, 
για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία, που τυχόν υποστεί, λόγω της προετοιμασίας και υποβολής 
της προσφοράς του, της συμμετοχής του στον παρόντα Διαγωνισμό  

δ) τις βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά περί καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας του όρου 2.2.8. (2α , 2β και 2γ)  , οι οποίες θα έχουν εκδοθεί έως 30 ημέρες 
πριν την υποβολή τους.  

ε) εάν ο Διαγωνιζόμενος είναι εγγεγραμμένος σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτει 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 προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή 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 του Διαγωνιζόμενου 
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. Ο Διαγωνιζόμενος που είναι εγγεγραμμένος σε 
επίσημους καταλόγους απαλλάσσεται από  την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 
που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
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στ) οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων, όπου η 
τρίτη και τελευταία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη του 2020 ή, αν δεν διαθέτουν ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις, βεβαιώσεις από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές διεθνούς κύρους. 
Στην περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος ή το Μέλος της Ένωσης Προσώπων είναι μητρική 
εταιρεία και έχει την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει 
του δικαίου της χώρας εγκατάστασης, προσκομίζει για την απόδειξη της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

ζ) έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για την τελευταία ελεγμένη οικονομική χρήση,  

η) μία ή περισσότερες επιστολές από Αποδεκτά Πιστωτικά Ιδρύματα που βεβαιώνουν τη 
δυνατότητα του Διαγωνιζόμενου να χρηματοδοτήσει με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια την  
εκτέλεση του Έργου κατά ποσοστό  75% 

θ) έγγραφα που να πιστοποιούν τη λειτουργία των ΚΥΕ όπως περιγράφονται στον όρο 2.2.6 
της παρούσας, όπως άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του άρθρου 80 του  ν.3463/2006, 
γνωστοποιήσεις του άρθρου 28 του ν.4442/2016 .     

ια) πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του 
Διαγωνιζόμενου με το οποίο: αα) εγκρίνεται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση 
Ένωσης Προσώπων εγκρίνονται, με σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου του 
νομικού προσώπου, η συμμετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις 
λοιπές εταιρείες, Μέλη της Ένωσης. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην 
Ένωση, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο 
περιεχόμενο. ββ) εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος 
εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
συμπεριλαμβανομένης και της Προσφοράς, να καταθέσει την Προσφορά και να παραστεί στην 
αποσφράγιση των Προσφορών σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού, καθώς και να υπογράψει 
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.  

ιβ) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υπογράφει ή/και υποβάλει 
την Προσφορά ή/και είναι παρών κατά την αποσφράγισή της, σε περίπτωση που ο 
Διαγωνιζόμενος υποβάλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου.  

ιγ) Οι Ενώσεις Προσώπων υποβάλλουν επιπρόσθετα ιδιωτικό συμφωνητικό ή ένορκη 
βεβαίωση περί σύστασης της Ένωσης, από τα οποία, κατά περίπτωση, προκύπτουν: α) ο 
Κοινός Εκπρόσωπος της Ένωσης για την υπογραφή και την κατάθεση της Προσφοράς, β) το 
ποσοστό συμμετοχής που κατέχει κάθε Μέλος στην Ένωση καθώς και τις υποχρεώσεις κάθε 
Μέλους της Ένωσης σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης.  

ιδ) Στην περίπτωση που ο Προσωρινός Ανάδοχος, περιλαμβανομένης και της Ένωσης 
Προσώπων, επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με τον όρο 2.2.7 
για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, 
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό και συγκεκριμένα ιδιωτικό 
συμφωνητικό μεταξύ των μερών. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/ Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
Οικονομικής Προσφοράς.  
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης.  
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Κάθε Διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσει με σαφήνεια το 
υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος V, χωρίς να θέτει οποιουδήποτε 
όρους ή προϋποθέσεις. Η Οικονομική Προσφορά περιέχει τα κατωτέρω  τρία (3) στοιχεία :  

α) Αρχικό Τίμημα, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000), το οποίο θα είναι καταβλητέο με 
την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης. 

β ) Ελάχιστο Εγγυημένο Ετήσιο Τίμημα ύψους Πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (53.000,00 €) και 
όχι μικρότερο από το 3,5% του καθαρού κύκλου εργασιών για κάθε ημερολογιακό έτος, από 
την Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης μέχρι και το εικοστό (20ο) έτος της συνολικής 
20ετούς περιόδου παραχώρησης.  

γ) Ετήσιο Τίμημα για όλη την περίοδο παραχώρησης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 
του στο διαγωνισμό, το όποιο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.2 της 
διακήρυξης. 

Ο τρόπος καταβολής του ποσού του Ελάχιστου Εγγυημένου Μηνιαίου Τιμήματος και του  
Ετησίου Τιμήματος για κάθε ημερολογιακό έτος της Περιόδου Παραχώρησης προβλέπεται 
κατωτέρω στον όρο 5.1.1 της παρούσας.  

 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών.   

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, με αντίστοιχη παράταση της Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1 α του ν.4412/2016(όπως 
τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 του ν. 4782/2021) και τον όρο 2.2.2 , κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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 Διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, 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 Διαγωνιζόμενοι. 

 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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 φακέλου 
“Δικαιολογητικά Συμμετοχής”), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου “Οικονομική Προσφορά”, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικής προσφοράς), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
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(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

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 Διαγωνιζόμενος 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 40 του ν.4413/2016(όπως 
τροποποιείται με την Παρ.3 Άρθρο 154 του ν.4495/2017), 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν Διαγωνιζόμενο που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
Προσφορές.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) 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. 

 
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 
 
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.5 της 
παρούσας, και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης της 
Αναθέτουσας Αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
σε πιστοποιημένο χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
β) Η αναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού τους κλειστούς 
φακέλους  με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, που έχουν προσκομιστεί, πριν από την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται, ομοίως, στο άρθρο 1.8 της 
παρούσας.   
 
Η  Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5, 
προβαίνει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και 
του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση 
στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. 
 
γ)  Μετά την ως άνω αποσφράγιση, και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σχετικά 
με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στις 
ακόλουθες ενέργειες: 
 
(i) αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό 
κατάλογο προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα 
πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες,  
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ii) ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 2.4.2.5 περ. β του άρθρου 2 της παρούσας. Η προσφορά 
οικονομικού φορέα που παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση 
συμμετοχής, σε περίπτωση υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την 
απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται 
τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 
υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της προσφοράς, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016(Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 του 
Ν.4782/2021).  
Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες. 
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 
απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας.  
 
iii) Στη συνέχεια διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά πλειοδοσίας, 
στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά 
στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με 
δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες. 
 
δ) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, 
κατά τη σειρά πλειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής.  
 
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του άρθρου 2.4.3 της παρούσας, κατά τη σειρά της πλειοδοσίας, αρχίζοντας από 
τον πρώτο πλειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, 
λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες 
κατά σειρά πλειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 
εργάσιμες ημέρες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους Διαγωνιζομένους να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4413/2016(όπως τροποποιείται με την Παρ.3 Άρθρο 154 του 
ν. 4495/2017).  

 
στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, παράλληλα με τις ως άνω ενέργειες, επικοινωνεί με τους 
εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο 
υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο 
εισαγγελέα.  
 
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον πλειοδότη (ή τη 
ματαίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό 
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αρχείο, ως “εσωτερικό”, προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα 
διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της 
αναθέτουσας αρχής.  
 
Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην 
απόφαση της επόμενης περίπτωσης (θ). Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να 
συγκροτούνται και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 221 ν. 4412/2016(Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 108 του  Ν4782/2021). 
 
η) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε 
όλους τους προσφέροντες, εκτός από εκείνους, οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά, λόγω μη 
υποβολής ή προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την περίπτωση 
(γ) της παρούσας παραγράφου 3.4 και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και στις οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. Κατά της απόφασης 
αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
θ) Επισημαίνεται, τέλος, ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας 
“επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
 
Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφαση της 
προηγούμενης περίπτωσης (η). 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου. 
3.2.1 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση  

/Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 
α) Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της 
παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα, στο 
άρθρο 3.2.2 της παρούσας Διακήρυξης, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του όρου 2.2.3 της Διακήρυξης.  

. Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει, εντός της ως άνω προθεσμίας, αίτημα, προς 
την αναθέτουσα αρχή, για παράτασή της, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί 
αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, δεν 
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απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, 
εφόσον υποβάλλονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

 
i) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  
 
ii) είτε των άρθρων 15 και 27(βλ.) του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα(Βλ .σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου 
υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην 
προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι 
όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως 
έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 
 
iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης του γνησίου της 
υπογραφής- επικύρωσης των αντιγράφων 
 
iv) είτε της παρ. 2 του άρθρου 371 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων (1 Για τους φορείς του Βιβλίου ΙΙ της παρ. 2 
του άρθρου 259 του ν.4412/2016), 
  
v) είτε της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης 
στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων2 (2 Ομοίως προβλέπεται και στην 
περίπτωση υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 8 του ν.4412/2016) 
 
Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 
και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς 
τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια. 
 
Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών 
αρχείων με μορφότυπο PDF(Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα)   
 
β.1) Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως 
την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή 
και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού 
και ως παραλήπτης η Επιτροπή, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα).(Πρβλ. άρθρο 14 παρ. 
1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα) 
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Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

i) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, 
(ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)  

ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους,  καθώς και  
 
iii) τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση 
και δεν είναι επικυρωμένα από δικηγόρο. 
 
Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται 
σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. 
Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει 
η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 
05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής απο την επικύρωση 
ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα 
που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την 
απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, 
όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό 
δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων 
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.  
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την 
έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 
αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει 
την προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν 
από το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 
εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.iii 
 
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: 
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ 
προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία    ή 
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ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 
της παρούσας,  
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση 
μέχρι τη σύναψη της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η προσκομισθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, εγγύηση συμμετοχής.iv,. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι:  α) δεν βρίσκεται σε 
μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των άρθρων 22.Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα , η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος άρθρου.v Η 
Επιτροπή, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της 
σύμβασης είτε ματαίωσης της διαδικασίας, ανά περίπτωση. 
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/2016, (Πρβλ. άρθρο 
103 παρ. 6 ν. 4412/2016 ) ήτοι με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα 
με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου( Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016) 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την  απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς 
αποκλεισθέντες και ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 
του ν. 4412/2016(όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 του Ν. 4782/2021) και της αντίστοιχης 
περ. γ της παραγράφου 3.1 της παρούσας,vi μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 

ε)   Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

javascript:void(0);
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i. η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω,  

 
ii. παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
 

 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,vii προσκομίζοντας και 
την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με 
την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής πρόσκλησης.viii 

Πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005». 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και  
ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου 3.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 
του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.( Πρβλ. άρθρο 

105 παρ. 7 ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το Άρθρο 45 του Ν. 4782/2021), 
 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή 
του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει 
αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016, 
όπως προστέθηκε με το Άρθρο 45 του Ν. 4782/2021) 
 

3.2.2 Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου  

1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ο 
Προσωρινός Ανάδοχος προσκομίζει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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α) για τον όρο 2.2.3.1 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 το οποίο 
θα έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή τους . 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 παράγραφο 
2.2.3.1.  

β) για τον όρο 2.2.3.220 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής  

για τον όρο 2.2.3.2. το πιστοποιητικό  θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του 

για τον όρο  2.2.3.4 περίπτωση β΄ το πιστοποιητικό  θα έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την 
υποβολή του 

Ειδικότερα αν ο Προσωρινός Ανάδοχος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 
ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας 
του προσώπου, το δε 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 Εσόδων21 

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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, 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 Προσωρινού Αναδόχου  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. Στην ένορκη βεβαίωση ή την Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται κατά το 
προηγούμενο εδάφιο, προσαρτάται επίσημη βεβαίωση αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους – 
μέλους ή χώρας, όπου αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά του 
παρόντος όρου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

 

20Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς 
μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.  

21 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4. ένορκη βεβαίωση22,   συνταχθείσα έως 3 
μήνες πριν την υποβολή της, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα 
οι αντίστοιχοι λόγοι αποκλεισμού ή αν ο Προσωρινός Ανάδοχος  είναι εγκατεστημένος 
σε κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 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 χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Διαγωνιζόμενος .  

γ) για τον όρο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εκδοθέντα έως 30  
ημέρες πριν την υποβολή τους,  εφόσον ο Προσωρινός Ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. 
[Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της 
χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου τους].  

Ειδικότερα ο Προσωρινός Ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το 
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική 
κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες 
πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις 
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 
έδρα της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη 
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια 
κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση 
κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, 
να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση 
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005»  και 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. Υπεύθυνη Δήλωση του Προσωρινού Αναδόχου ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4413/2016 

 

22     Το προβλέπει ρητά το άρθρο 40 παρ. 2 περ. γ του ν. 4413/2016  
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2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
προσωρινός Ανάδοχος 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), τα οποία θα έχουν εκδοθεί έως 30 ημέρες πριν την 
υποβολή τους. 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. 

3. Εάν ο Προσωρινός Ανάδοχος είναι Ένωση Προσώπων, υποβάλει τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Μέλος αυτής, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 40 παρ. 4 του ν. 4413/2016. 

4. Εάν ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν είναι Εργοληπτική Επιχείρηση και Γραφείο Μελετών 
υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παρ. 1  και για την Εργοληπτική Επιχείρηση και το Γραφείο 
Μελετών με τους οποίους  συμπράττει με τη μορφή υπεργολαβίας 

5. Στην περίπτωση που ο Προσωρινός Ανάδοχος, περιλαμβανομένης και της Ένωσης 
Προσώπων, επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με τον όρο 2.2.7 
προσκομίζει τα δικαιολογητικά της παρ. 1  και για τους τρίτους, στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται  

6. Οι υπεύθυνες δηλώσεις έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής 
δικαιολογητικών.  

 

3.3 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία23 
Κάθε Ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της ΕΕΕΠ κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται 
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της ΕΕΕΠ, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της ΕΕΕΠ η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:  

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον Ενδιαφερόμενο 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του Ενδιαφερομένου.  

 

23   σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 245 του ν. 4412/2016, οι διατάξεις του  Βιβλίου IV « ΈΝΝΟΜΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»  εφαρμόζονται και στις διαφορές που προκύπτουν κατά 
τη διαδικασία ανάθεσης συμφωνιών-πλαίσιο, συμβάσεων παραχώρησης και δυναμικών συστημάτων αγορών, 
καθώς των τροποποιήσεων αυτών 
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της Διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/(όπως τροποποιείται  με το Άρθρο 135 του ν. 4782/2021).  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η ΕΕΕΠ ανακαλέσει την προσβαλλόμενη πράξη και προβεί στην οφειλόμενη 
ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της Σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016(όπως τροποποιείται με την του ν.4605/2019). Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν. 4412/2016(όπως 
τροποποιείται με το Άρθρο 137 του ν. 4782/2021) .  

Η ΕΕΕΠ κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε Ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016(όπως τροποποιείται με 
το Άρθρο 136 ΝΟΜΟΣ 4782/2021) και διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016(όπως τροποποιείται με το Άρθρο 
136 του ν.4782/2021).  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 
και νομικών αιτιάσεων της προσφυγής και των ισχυρισμών της ΕΕΕΠ και, αν έχει ασκηθεί 
παρέμβαση, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει 
την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.  

Οι Ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ.  

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 
ν. 4412/2016(όπως τροποποιείται με το Άρθρο 138 του ν. 4782/2021) κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της ΕΕΕΠ.  

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αίτησης αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 
4 του ν. 4412/2016(όπως τροποποιείται με το Άρθρο 138 του ν. 4782/2021)Η άσκηση αίτησης 
αναστολής κωλύει τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  
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3.4 Ματαίωση Διαδικασίας24 
Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία ανάθεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, εφόσον η 
διαδικασία ανάθεσης απέβη άγονη είτε λόγω αποκλεισμού όλων των Διαγωνιζομένων είτε 
λόγω μη υποβολής προσφοράς ή απόρριψης όλων των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ματαιώσει τη διαδικασία ανάθεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, 
εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 

β) Αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.  

γ) Αν η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή  

δ) αν μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι οικονομικές ή οι τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη 
διαδικασία ανάθεσης ή συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η 
εκτέλεση της σύμβασης. 

ε) Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικά 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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, 
να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας ανάθεσης με τροποποίηση ή μη των όρων 
της, ή να διενεργήσει νέα διαδικασία ανάθεσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, εφόσον στην 
τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 30 του ν. 4413/2016 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισμένης δαπάνης 
κατασκευής του έργου(800.000,00 Χ 0,05= 40.000,00 ευρώ)  και κατατίθεται πριν την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.6. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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.  

 

24       Άρθρο 46 του ν. 4413/2016(όπως προστέθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 154 ΝΟΜΟΣ 4495/2017) 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την 
λήξη της περιόδου παραχώρησης . 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. 4413/2016( όπως 
τροποποιείται με τον ν.4635/2019), του ν.4412/2016(όπως τροποποιείται με τον ν.4782/2021), 
οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας25.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Παραχωρησιούχος 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 ν. 4413/2016 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Παραχωρησιούχο 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. 

 
4.4 Υπεργολαβία26 
4.4.1. Ο Παραχωρησιούχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. 
Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4413/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Παραχωρησιούχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά / 
δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Παραχωρησιούχου με 
υπεργολάβο / υπεργολάβους της Σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

 

25 Πρβλ άρθρο 47 του ν. 4413/2016  

26 Πρβλ άρθρο 50 του ν. 4413/2016 
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διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος / των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο 
θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στον όρο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα του 
όρου 3.2.2 της Διακήρυξης , εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 50 
του ν. 4413/2016.  

4.5 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 51 του ν. 
4413/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της 
υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής .Ειδικότερα η Σύμβαση 
μπορεί να τροποποιείται χωρίς διεξαγωγή νέας διαδικασίας ανάθεσης μεταξύ άλλων και 
εφόσον οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους δεν είναι ουσιώδεις. Ουσιώδης 
θεωρείται η τροποποίηση της Σύμβασης όταν ένας νέος παραχωρησιούχος αντικαθιστά 
εκείνον στον οποίο η αναθέτουσα αρχή είχε αρχικά αναθέσει τη σύμβαση παραχώρησης, 
εκτός εάν  πρόκειται για καθολική διαδοχή λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης ή εάν η 
αναθέτουσα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου. Συνεπώς δεν επιτρέπεται 
αντικατάσταση του Παραχωρησιούχου κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, ούτε η παραχώρηση 
της Σύμβασης από τον Παραχωρησιούχο σε τρίτο  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης27  
4.6.1. 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 του άρθρου 51 παρ. 4 του 
ν.4413/2016 και κατά τα προβλεπόμενα στον όρο 4.5 της Διακήρυξης , που θα απαιτούσε νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο Παραχωρησιούχος κατά το χρόνο ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν. 4413/2016 και, ως 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης 
παραχώρησης ή 

γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται, στο πλαίσιο διαδικασίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ, ότι η Ελληνική  Δημοκρατία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
δυνάμει των Συνθηκών λόγω του γεγονότος  ότι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας έχει 
αναθέσει τη σχετική σύμβαση παραχώρησης χωρίς να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του 
δυνάμει των συνθηκών και του παρόντος νόμου ή 

δ) συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του ν. 4413/2016 

 

 

27βλ.  Άρθρο 52  του ν. 4413/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Λαμβανομένων υπ’ όψιν των όρων του όρου 2.4.4, οι πληρωμές του Παραχωρησιούχου 
θα πραγματοποιούνται όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης. 
Η πληρωμή του εκάστοτε Ετησίου Τιμήματος, αρχομένη από την “Ημερομηνία Έναρξης 
Λειτουργίας της επιχείρησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) – κυλικείου”,  
θα καταβάλλεται επιμερισμένη σε δώδεκα ισόποσες  μηνιαίες δόσεις και θα αποδεικνύεται με 
την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή την ίδια ημέρα, των σχετικών αποδεικτικών πληρωμής. 

5.1.2. Η αναπροσαρμογή   του  εγγυημένου   μισθώματος θα γίνεται  σε  ετήσια  βάση 

σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι 

μικρότερη του 2 % επί της αξίας του ετησίου μισθώματος  του προηγούμενου  έτους 

παραχώρησης. 
 
5.1.3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. α) Κράτηση 0,06% η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ 
του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201628 (όπως 
τροποποιείται με το Άρθρο 4 του ν. 4782/2021).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις29  
5.2.1. Ο Παραχωρησιούχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 
γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

 

28Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο 
θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016(όπως 
τροποποιείται με το Άρθρο 4 του ν. 4782/2021) 

29      Άρθρο 52 του ν. 4413/2016  
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Στον Παραχωρησιούχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από 
κλήση του για παροχή εξηγήσεων η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

 

5.3 Δικαστική επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά που αναφέρεται στην ερμηνεία ή στην εφαρμογή ή το κύρος της σύμβασης 
παραχώρησης ή των παρεπομένων συμφώνων επιλύεται δικαστικά κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 64 του ν.4413/2016.  

 
5.4  Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης και η διοίκηση αυτής θα 
διενεργηθεί από αρμόδια Υπηρεσία του Παραχωρούντος, η οποία θα οριστεί και θα εισηγείται 
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
Παραχωρησιούχου.  

Ενδεικτικά, η Υπηρεσία αυτή θα μπορεί να εισηγείται για όλα τα θέματα μελετών που 
εκπονούνται κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, να γνωμοδοτεί επί συμβατικών 
όρων που αφορούν τη διαχείριση της, να γνωμοδοτεί επί τυχόν χρηματοδοτικών σχεδίων που 
υποβάλει ο Παραχωρησιούχος σε κάθε στάδιο εξέλιξης της, να γνωμοδοτεί επί της 
οικονομικής της βιωσιμότητας της Σύμβασης σε κάθε στάδιο εξέλιξής της, να γνωμοδοτεί ή 
εισηγείται επί της παραλαβής του αντικειμένου της, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, 
λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου, να 
γνωμοδοτεί ή εισηγείται για κάθε άλλο ζητήματα που αφορά στην προσήκουσα εκτέλεση 
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Παραχωρησιούχου, 
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τους 
όρους του άρθρου 51 του ν. 4413/2016, να ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
που περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της του 
Παραχωρησιούχου και να εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων. 
Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει μία ή περισσότερες επιτροπές για την 
παρακολούθηση της σύμβασης. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση μία εκ των ορισθέντων επιτροπών 
αναλαμβάνει καθήκοντα συντονιστή. 
Τα καθήκοντα της επιτροπής ή των επιτροπών είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης 
του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του 
Παραχωρησιούχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση των ανωτέρω επιτροπών η 
υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον Παραχωρησιούχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
Όλες οι Κατασκευές που περιλαμβάνονται στην Παραχώρηση θα επιβλέπονται από τον 
Παραχωρούντα, ο οποίος θα ασκεί καθήκοντα διοίκησης και επίβλεψης των οικοδομικών, 
κατασκευαστικών ή τεχνικών εργασιών. Τα βασικά καθήκοντα συνίστανται στον έλεγχο και 
έγκριση του χρονοδιαγράμματος μελετών-κατασκευών, στον έλεγχο και έγκριση των μελετών 
σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές, την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και τη συμμόρφωση του Παραχωρησιούχου με όλες τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τον έλεγχο για τη διαπίστωση ότι τα υλικά και η ποιότητα της 
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εργασίας συμφωνούν με τις συμβατικές προδιαγραφές,  την έκδοση των Βεβαιώσεων 
Περάτωσης Εργασιών και ο,τιδήποτε απαιτείται για την ορθή συμβατικά και προσήκουσα 
υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Παραχώρησης . 
Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να 
συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 

 

5.5 Διάρκεια σύμβασης30  

Η διάρκεια της Σύμβασης άρχεται με την υπογραφή της και λήγει είκοσι (20) χρόνια μετά από 
την ημερομηνία έναρξης της Παραχώρησης. Ως ημερομηνία έναρξης της Παραχώρησης είναι η 
ημερομηνία υπογραφής του  πρωτοκόλλου διοικητικής  παραλαβής για χρήση (παράδοση  για   
εκμετάλλευση) του Έργου, η οποία θα γίνει μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την έκδοση της 
βεβαίωσης περαίωσης του έργου. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης αυτοτελούς τμήματος  του  έργου, όπως το 
κτήριο του νέου κυλικείου της Α΄φάσης και δυνατότητας αδειοδότησης και λειτουργίας αυτού 
νωρίτερα από την προβλεπόμενη προθεσμία περάτωσης της συνολικής κατασκευής, ο 
επιπλέον  χρόνος λειτουργίας του τμήματος αυτού προστίθεται στον αρχικά προβλεπόμενο 
χρόνο παραχώρησης της εγκατάστασης. 

 

5.6 Λύση της σύμβασης  

1. Η σύμβαση παραχώρησης λύεται: 

α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής, ή  

β) με καταγγελία από την αναθέτουσα αρχή ή τον παραχωρησιούχο ή  

γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και  

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στα συμβατικά τεύχη, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης συνδρομής λόγων ανώτερης βίας 

 

 

                                                     Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
 
 
 
                                                           Δερδεμέζης Σπυρίδων 
 
 
 
 
 

 

30Άρθρο 17 του ν. 4413/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης 

                            
1. Αντικείμενο της Σύμβασης 

1.2. Αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης είναι η ανάθεση της εκτέλεσης του Έργου 
«Κατασκευή νέου κυλικείου - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γενικού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”» εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 800.000,00 € (με ΦΠΑ), η οποία 
θα χρηματοδοτηθεί από τον Παραχωρησιούχο και ο οποίος ως αντάλλαγμα θα εκμεταλλευτεί 
τη λειτουργία του Έργου για είκοσι (20) χρόνια, με ταυτόχρονη υποχρέωση συντήρησής του, 
καταβάλλοντας στον Παραχωρούντα Ετήσιο Τίμημα τουλάχιστον Πενηντατριών χιλιάδων 
(53.000,00) ευρώ, και όχι μικρότερο από το 3,5% του καθαρού κύκλου εργασιών για κάθε 
ημερολογιακό έτος, από την Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης μέχρι και το εικοστό (20ο) 
έτος της συνολικής 20ετούς περιόδου παραχώρησης, καθώς και Αρχικό Τίμημα ύψους 
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.  

 

2. Σκοπός του Έργου και Βασικός  στόχος  της Αναθέτουσας Αρχής  

Σκοπός του Έργου είναι η οικονομική αξιοποίηση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του 
νοσοκομείου μέσω της κατασκευής και λειτουργίας του νέου κυλικείου. Ειδικότερες 
επιδιώξεις του Παραχωρούντος είναι:  
•Η πλήρης και ορθή αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου με τρόπο που να καλύπτονται 
όλοι οι στόχοι που παρατίθενται παρακάτω. 
•Η πλήρης και ομαλή λειτουργία των προτεινόμενων για κατασκευή εγκαταστάσεων σε 
μακροχρόνια βάση, στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων χρήσεων, βελτιώνοντας την ποιότητα 
των παρεχομένων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον δυνατόν 
καλύτερο τρόπο, οι νοσηλευόμενοι, οι συνοδοί των νοσηλευομένων, οι επισκέπτες, το 
προσωπικό και οι εγκαταστάσεις του νοσοκομείου . 
•Η βελτίωση των εσόδων του νοσοκομείου. 
•Ο εξώστης (βεράντα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
για την εξυπηρέτηση των ΄΄πελατών΄΄, ο δε περιβάλλον χώρος του θα διαμορφωθεί 
κατάλληλα με την αναγκαία φύτευση. Ως εκ τούτου πρέπει να διαθέτει αυτόνομο δίκτυο 
ηλεκτροφωτισμού με καλαίσθητα φωτιστικά σώματα και δίκτυο άρδευσης για το πράσινο. 
 

2.3. Το Έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις. 

Στην  Α’ Φάση του Έργου περιλαμβάνεται: 
-  η κατασκευή του κτιρίου του νέου κυλικείου. 

Στη Β΄ Φάση του Έργου περιλαμβάνεται :  

 
- η διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου, ήτοι του κτιρίου  
του θυρωρείου, του κυκλοφοριακού κόμβου, του πεζοδρομίου κ.λπ. 
- η στεγανοποίηση της οροφής της δεξαμενής ποσίμου ύδατος βουνού και 
- η ανάπλαση του πεζοδρομίου για την ασφαλή κίνηση πεζών και Α.Μ.Ε.Α., 
- η δημιουργία εσωτερικού κυκλοφοριακού κόμβου, 
- η κατασκευή νέου θυρωρείου για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων στον προαύλιο χώρο 
του νοσοκομείου, 
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- η κατασκευή σιδηράς πεζογέφυρας για χρήση διαφυγής σε έκτακτο περιστατικό, 
- η κατεδάφιση των οικίσκων που βρίσκονται στην είσοδο του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή του έργου. 
 
Το έργο κατασκευής περιγράφεται αναλυτικότερα στα συνημμένα στοιχεία:  

Ι.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ι.2. ΣΧΕΔΙΑ 

  

3. Αντικείμενο παροχής (του Αναδόχου) 

Το Αντικείμενο Παροχής του Παραχωρησιούχου (Αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης) 
συνίσταται στην κατασκευή, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση (λειτουργία και συντήρηση) του 
Έργου, ως αυτό  καθορίζεται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και αφορά τα κτίσματα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα σχέδια της μελέτης 
και στην τεχνική περιγραφή, καθώς και τ η  διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στο χώρο 
που οριοθετείται στα σχέδια του Παραχωρούντος που παραδίδονται με τα τεύχη του 
Διαγωνισμού. Στις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου στο πλαίσιο του αντικειμένου της 
Σύμβασης Παραχώρησης περιλαμβάνονται:  

• Οι απαιτούμενες μελέτες που θα απαιτηθούν συμπληρωματικά για τη λήψη της οικοδομικής 
άδειας η οποία θα εκδοθεί στο όνομα του Παραχωρούντος και κάθε άλλης μελέτης που είναι 
απαραίτητη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την κατασκευή και λειτουργία  των 
εγκαταστάσεων, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται. 
• Η κατασκευή όλων των περιγραφομένων εγκαταστάσεων με δαπάνες του 
Παραχωρησιούχου. 
• Οι τυχόν συμπληρωματικές κατασκευές, που απαιτούνται για την παράδοση των 
εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, έτοιμες  για λειτουργία και χρήση. 
• Η μελέτη και κατασκευή διαφόρων παράλληλων έργων ( πχ. σύνδεση με δίκτυα). 
• Η εξασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος - 
κυλικείου με τη λήψη όλων των απαιτούμενων διοικητικών αδειών ή/και τη διενέργεια της 
απαραίτητης γνωστοποίησης λειτουργίας του. 
• Η λειτουργία των εγκαταστάσεων μέχρι το πέρας της Περιόδου Παραχώρησης. 
• Η συντήρηση των εγκαταστάσεων για όλη τη Περίοδο Παραχώρησης και για όλο το χρόνο 
εγγύησης, όπως προσδιορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
• Οι λοιπές υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου που απορρέουν από τα Συμβατικά Τεύχη. 

Η λειτουργία  και  συντήρηση  των  εγκαταστάσεων  μετά  το  πέρας  των  παραπάνω 
καθοριζομένων περιόδων ευθύνης του Παραχωρησιούχου θα περιέλθει στον Παραχωρούντα.  
 

4. Προϋπολογισμός του Έργου 

Ο  εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Έργου υπολογίζεται σε 800.000,00 €. 

Το σύνολο των δαπανών  του «Έργου» θα βαρύνει τον «Ανάδοχο» και θα καλυφθεί από ίδια ή 
και δανειακά  κεφάλαια.  Ο «Ανάδοχος» αναμένεται  να είναι σε θέση να εξασφαλίσει ένα 
σημαντικό ποσό ιδίων κεφαλαίων  και επιπλέον τις απαιτούμενες πηγές δανειακών κεφαλαίων. 

Η «Αναθέτουσα  Αρχή» ρητά δηλώνει ότι, αποκλείονται προσφορές  οι οποίες απαιτούν 
οικονομική συμμετοχή  της στη χρηματοδότηση  των μελετών  και κατασκευών του  έργου, 
καθώς και στα πάσης φύσεως έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων κατά τη 
φάση της  παραχωρημένης λειτουργίας και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων. 
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5. Χρόνος Περάτωσης της Κατασκευής του «Έργου» 

Η συνολική προθεσμία  περάτωσης  του «Έργου» ορίζεται σε τετρακόσιες (400) ημερολογιακές 
μέρες από την υπογραφή της «Σύμβασης» παραχώρησης. 

Σε  περίπτωση  που  η  έκδοση  των  απαιτούμενων αδειών & εγκρίσεων διαρκέσει πέραν της 
εκτιμώμενης διάρκειας των τεσσάρων (4) μηνών,  η συνολική προθεσμία των 400 ημερών 
δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα αντίστοιχο εκείνου των καθυστερήσεων για την 
έκδοση αδειών,  μετά από αίτηση του «Αναδόχου» και έγκριση της «Προϊσταμένης Αρχής», μη 
αναγνωριζόμενης ουδεμίας άλλης απαίτησης εξαιτίας αυτής της παράτασης. 

 

6. Ανταλλάγματα - Υποχρεώσεις - Δικαιώματα 

 6.1 Στον  «Ανάδοχο»  χορηγείται,  έναντι  του  συνόλου  του  αντικειμένου  της  παροχής  του,  
ως «Συμβατικό  Αντάλλαγμα», το  δικαίωμα  πλήρους εκμετάλλευσης του συνόλου των 
εγκαταστάσεων  κυλικείου που  θα  κατασκευαστεί  και των λοιπών  εκμεταλλεύσεων  που  
τυχόν θα αναπτυχθούν στους χώρους αυτού, για την  εστίαση και την διακίνηση 
εμπορευμάτων για την εξυπηρέτηση των ασθενών, των επισκεπτών  και του προσωπικού , 
μετά από την εξασφάλιση των προβλεπόμενων υγειονομικών αδειοδοτήσεων από τον 
ανάδοχο, καθώς και του αναλογούντα  σε αυτές ακάλυπτου  χώρου επί του οικοπέδου, όπως 
εμφανίζεται στα σχέδια της υπηρεσίας,  για  χρονική περίοδο είκοσι  (20) ετών,  αρχομένης  
από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση 
(παράδοση για εκμετάλλευση) του Έργου, η οποία θα γίνει μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την 
έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης της Α’ φάσης του έργου.   

Επιπλέον, σε περίπτωση ολοκλήρωσης αυτοτελούς μέρους  του  έργου  και  δυνατότητας 
λειτουργίας αυτού νωρίτερα από την προβλεπόμενη  προθεσμία περάτωσης της Α΄φάσης του, 
ο επιπλέον  χρόνος λειτουργίας  του τμήματος αυτού  προστίθεται  στον αρχικά προβλεπόμενο  
χρόνο παραχώρησης της εγκατάστασης. 

6.2 Ο «Ανάδοχος» θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα : 

α) Αρχικό Τίμημα, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000), το οποίο θα είναι καταβλητέο με 
την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης. 

β ) Ελάχιστο Εγγυημένο Ετήσιο Τίμημα ύψους Πενηντατριών χιλιάδων ευρώ (53.000,00€) και 
όχι μικρότερο από το 3,5% του καθαρού κύκλου εργασιών για κάθε ημερολογιακό έτος, από 
την Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης μέχρι και το εικοστό (20ο) έτος της συνολικής 
20ετούς περιόδου παραχώρησης.  

γ) Ετήσιο Τίμημα για όλη την περίοδο παραχώρησης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 
του στο διαγωνισμό, το όποιο θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.1.2 της διακήρυξης. 

Σημειώνεται  ότι  μέσω  της  καταβολής  ετήσιου  τιμήματος    για  τη  χρήση  των 
εγκαταστάσεων του «Έργου» προς την Αναθέτουσα Αρχή, ΔΕΝ καλύπτονται οι πάσης 
φύσεως  άλλες  καταβολές  προς  την Αναθέτουσα Αρχή  ή άλλους φορείς 
περιλαμβανομένων των Δημοτικών τελών και των πάσης φύσεως προβλεπόμενων από το 
νόμο κρατήσεων. 

6.3 Η συντήρηση των εγκαταστάσεων, η οποία βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον 
«Ανάδοχο», θα  συντελείται κανονικά μέχρι και δεκαοκτώ (18) μήνες μετά τη λήξη του  
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συμβατικού χρόνου παραχώρησης ή του χρόνου εντός του οποίου θα επέλθει η καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο και λόγο πρόωρη λύση της «Σύμβασης Παραχώρησης». 

6.4 Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται στην ασφάλιση των εγκαταστάσεων κατά παντός κινδύνου 
τόσο κατά  το  στάδιο  της  κατασκευής  όσο  και  κατά  το  στάδιο  της  λειτουργίας  του,  
όπως ειδικότερα ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Οι υποχρεώσεις  και τα  δικαιώματα  του  «Αναδόχου»  κατά  την περίοδο  εκμετάλλευσης 
περιγράφονται  αναλυτικά στα σχετικά άρθρα  της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων καθώς 
και στη «Σύμβαση Παραχώρησης». 

Διευκρινίζεται ότι ο «Ανάδοχος»,  και το «Έργο» δεν απαλλάσσονται από τα ισχύοντα  τέλη, 
δασμούς,  εισφορές  ή άλλα δικαιώματα  υπέρ  του Δημοσίου, των ΟΤΑ,  των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ., καθώς και ότι εάν μετά την ημέρα υποβολής  της Προσφοράς, 
επιβληθούν  νέες επιβαρύνσεις  ή καταργηθούν παλαιές  ή τροποποιηθούν οι ισχύουσες, τα 
αντίστοιχα ποσά θα είναι σε βάρος ή σε όφελος του «Έργου». 

6.5 Εάν κατά την εκτέλεση του «Έργου» παραστεί ανάγκη, από λόγους που δεν οφείλονται  
σε υπαιτιότητα  του  «Αναδόχου»,  εκτέλεσης  νέων  εργασιών  που  δεν  περιλαμβάνονται   
στο συμβατικό αντάλλαγμα παραχώρησης,  τότε για τον προσδιορισμό της αντίστοιχης 
δαπάνης θα εφαρμόζεται  το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει σήμερα με επιβολή 
τεκμαρτής έκπτωσης. 

Σε αυτή την περίπτωση ο «Κύριος του Έργου» διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν συμφωνίας με 
τον Ανάδοχο, να αποπληρώσει την πρόσθετη προκύπτουσα δαπάνη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει σήμερα.  

6.6 Η Αναθέτουσα Αρχή , ως κύριος του έργου,  διατηρεί  το δικαίωμα  Επιθεώρησης δι’ 
εκπροσώπων των υπηρεσιών του ανά τακτά χρονικά διαστήματα  για  την πιστοποίηση  
διατήρησης  της καλής κατάστασης  των εγκαταστάσεων, του χώρου των εγκαταστάσεων και 
του εξοπλισμού. 

Υπεύθυνος για λογαριασμό του νοσοκομείου ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία αυτού, καθώς και 
για την γενικότερη εφαρμογή των όρων της «Σύμβασης Παραχώρησης  με τον «Ανάδοχο». 

6.7 Η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα ορίζει δικαιωματικά και με γνώμονα τις αντίστοιχες τιμές 
των κυλικείων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων των παρακάτω προϊόντων 
ευρείας κατανάλωσης: 

➢ Εμφιαλωμένο νερό 0.50 ml & 0,75 ml, (εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου) . 

➢ Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί (ψημένο ή άψητο).  

➢ Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο  (ψημένο 

ή άψητο). 

➢ Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο 

➢ Καφές ρόφημα ελληνικός μονός. 

➢ Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός, κ.λπ.) μονός . 

➢ Καφές ρόφημα εσπρέσο ζεστός ή κρύος (φρέντο), μονός, (ζεστός ή κρύος).  

➢ Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) μονός . 

➢ Καφές ρόφημα στιγμιαίος μονός - τύπου φραπέ κ.λπ. (ζεστός ή κρύος) . 
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➢ Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο).  

 

Τα  δικαιώματα   και  οι  υποχρεώσεις   του  «Αναδόχου»  περιγράφονται   αναλυτικά  στα 
αντίστοιχα άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Ο Ανάδοχος δύναται να προτείνει Αρχιτεκτονικές αλλαγές για την εξυπηρέτηση τις 
επιχειρηματικής του λειτουργίας (μέσα στα πλαίσια του Νόμου) τόσο εντός του κελύφους του 
κτιρίου όσο και στον αύλειο χώρο ο όποιος του παραχωρείτε. Εξυπακούεται ότι αυτές θα 
τύχουν τις έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ31 

Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα   
Επωνυμία:  
Οδός και αριθμός:  
Ταχ. Κωδ.:  
Πόλη:  
Χώρα:  
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (εάν υπάρχει):  
Ηλ. Ταχυδρομείο:  
Τηλέφωνο:  
Β. Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα  
Όνομα:  
Επώνυμο:  
Ημερομηνία Γέννησης:  
Τόπος γέννησης:  
Οδός και αριθμός:  
Ταχ. Κωδ:  
Πόλη:  
Χώρα:  
Ηλ. Ταχυδρομείο:  
Τηλέφωνο :  
Γ. Λόγοι Αποκλεισμού  
1. Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 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);  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

2. Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 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;  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

3. Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

 

31ο Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4413/201(όπως τροποποιείται με την Παρ.6 Άρθρο 

235 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ν.4635/2019) και αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  
2 Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Προσώπων το Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής υπογράφεται χωριστά 
από κάθε Μέλος της Ένωσης.  
3 Ως «οικονομικός φορέας» εν προκειμένω νοείται ο Διαγωνιζόμενος 
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προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 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 τον ν. 2803/2000 (Α΄ 48);  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

4. Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 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;  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

5. Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 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 τον ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

6. Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 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 τον ν. 4198/2013 (Α΄ 215);  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

7. Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης;  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

8. Πληροί ο οικονομικός φορέας τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.1. της Διακήρυξης;  
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□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

9. Έχει ο οικονομικός φορέας αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 29 
του ν. 4413/2016;  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

10. Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας 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;  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

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

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

12. Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του 
άρθρου 35 παρ. 3 του ν. 4413/2016 ;  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

13. Έχει ο οικονομικός φορέας επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης ή προηγούμενης σύμβασης 
με την ΕΕΕΠ ή αναθέτοντα φορέα όπως ορίζεται στον παρόντα ή στις διατάξεις με τις οποίες έχει 
ενσωματωθεί η οδηγία 2014/25/ΕΕ, που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της εν λόγω 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, που έλαβε χώρα ή ορίσθηκαν κατά την 
προηγούμενη της ημερομηνίας αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ πενταετία;  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

14. Έχει ο οικονομικός φορέας 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 ήταν σε θέση να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά; 

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

15. Έχει ο οικονομικός φοράς επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
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αποφάσεων της ΕΕΕΠ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα για τον ίδιο στη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης ή να παράσχει 
από πταίσμα παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

16. Έχει ο οικονομικός φοράς διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

17. Συντρέχουν στο πρόσωπο το οικονομικού φορέα οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 όπως ισχύει;  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

18. Έχει επιβληθεί, στον οικονομικό φορέα, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 42 του ν. 
4413/2016, η ποινή του αποκλεισμού;  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

Δ. Προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης  
Θα είναι ο οικονομικός φορέας σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά του άρθρου 3.2.2. της Διακήρυξης και να παράσχει τις κατάλληλες πληροφορίες 
στην αναθέτουσα αρχή;  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

Ε. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε ικανότητες άλλων οντοτήτων  
Στηρίζεται ο οικονομικός φορέας στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 39 του ν. 4413/2016; 

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ  

Εάν ναι, υποβάλλεται το Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής και για τους φορείς αυτούς.  
ΣΤ. Πληροφορίες σχετικά με τους υπεργολάβους/ τρίτους  
Προτίθεται ο οικονομικός φορέας να αναθέσει τμήμα της εκτέλεσης της Σύμβασης σε υπεργολάβους/ 
τρίτους;  

□ΝΑΙ  

□ΟΧΙ    

Εάν ναι, υποβάλλεται το Ερωτηματολόγιο Ποιοτικής Επιλογής και για τους φορείς αυτούς.   
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.   
 
Ημερομηνία:  
Τόπος:  
Υπογραφή :  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
α) Αρχικό Τίμημα, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000), το οποίο θα είναι καταβλητέο με 
την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης. 

β ) Ελάχιστο Εγγυημένο Ετήσιο Τίμημα ύψους Πενηντατριών χιλιάδων ευρώ (53.000,00 €) και 
όχι μικρότερο από το 3,5% του καθαρού κύκλου εργασιών για κάθε ημερολογιακό έτος, από 
την Ημερομηνία Έναρξης της Παραχώρησης μέχρι και το εικοστό (20ο) έτος της συνολικής 
20ετούς περιόδου παραχώρησης.  

γ) Ετήσιο Τίμημα για όλη την περίοδο παραχώρησης, το όποιο θα αναπροσαρμόζεται 
σύμφωνα με την την παράγραφο 5.1.2 της διακήρυξης: 

  

Ποσό Προσφοράς : ………………………. 

Ολογράφως : ………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
Α.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)  

Ημερομηνία έκδοσης:  

Προς: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

Διεύθυνση : ………………………….. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..  

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..  

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 
…./ 2022 Διακήρυξη της …………………………………………. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………...  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)   
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)  

Ημερομηνία έκδοσης:  

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής)  

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής)  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..  

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 
όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)   
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2022/S 190-536896

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ.
Χατζηκώστα"

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998980227
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.gni-hatzikosta.gr
Πόλη: Ιωάννινα
Οδός και αριθμός: Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50
Ταχ. κωδ.: 45500
Αρμόδιος επικοινωνίας: Κύρκος Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 2651080100
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: kostaskyrkos@gmail.com
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ” ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ” ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 150/2022 (ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 
192518)

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
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Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 11

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 18

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 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 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται έγκριση
Χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί o οικονομικός φορέας να παράσχει τις 
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται ιδιότητα μέλους

Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για 
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Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για 
να μπορεί να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Ποσό
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Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις έργων: εκτέλεση έργων του είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
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Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 δωρεάν [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] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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