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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1 

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 54640 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Τηλέφωνο +30 2313317777 

Φαξ +30 2313316119 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  info@thessaloniki.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες1 Τµ. Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών 
Βασιλική Τριχά 

� : +30 2313317537 

� : +30 2313316119 

� : v.tricha@thessaloniki.gr 

 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.thessaloniki.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 2 ∆ήµος, αποτελεί «µη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ)3 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.4 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες» 

Στοιχεία Επικοινωνίας 5  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στη ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.thessaloniki.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : ∆ήµος Θεσσαλονίκης, Κεντρικό 
∆ηµοτικό Κατάστηµα, Βασιλέως Γεωργίου A΄ 1, ΤΚ 54640,  Θεσσαλονίκη και να 
πρωτοκολλούνται από το Τµήµα Γενικού Πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, 102Α. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισµός» 
του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του  ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/1-4-2019, τ. 
Α΄), ν. 4608/2019 και ν. 4609/2019 

                                                           
1 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 

υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016   

2 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 

παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

3 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, 

Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 

του ν. 4270/14.  

4 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) 

Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική 

προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

5 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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Χρηµατοδότηση της σύµβασης6 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη η οποία ανέρχεται σε ποσό 35.161,07  εγκρίθηκε µε τις υπ’ 
αρ. 1362 και 1363/30-5-2019 (∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας), 1076/17-4-2019 (Αυτοτελές Τµήµα 
∆ηµοσίων Σχέσεων), 1105/23-4-2019 (Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου, 
721/27-2-2019, 789/1-3-2019, 823/8-3-2019 και 827/12-3-2019 (∆/νση Πολιτισµού και Τουρισµού, 
1395/6-6-2019, 1396/6-6-2019 και 1397/6-6-2019 (∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας)   
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, µε τις οποίες και  
διατέθηκαν οι απαιτούµενες πιστώσεις οι οποίες περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του 
οικονοµικού έτους 2019 και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Κ.Α. 6113.01.01 «Αµοιβές για Μεταφράσεις και ∆ιερµηνείες»  Υπηρεσιακή Μονάδα 20.002 ποσό: 
297,60 € (ΑΑΥ  

Κ.Α. 6113.01.01 «Αµοιβές για Μεταφράσεις και ∆ιερµηνείες»  Υπηρεσιακή µονάδα 30.003 ποσό: 
496,00 € 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Κ.Α. 6113.01.01 «Αµοιβές για Μεταφράσεις και ∆ιερµηνείες»  ποσό: 8.100,92 € 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Κ.Α. 6473.01.01 «Έξοδα Οργάνωσης ∆ιαφόρων Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων» ποσό 3.095,04 € 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 Κ.Α. 6113.01.01  «Αµοιβές για Μεταφράσεις και ∆ιερµηνείες»  ποσό: 1.435,92 € 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

1.Τµήµα ∆ηµοτικών Μουσικών Σχηµάτων  

Κ.Α. 6471.04.01 «Έξοδα Μουσικών Εκδηλώσεων» ποσό 496,00 € 

2. Τµήµα Τουρισµού 

Κ.Α. 6431.01.01 «Έξοδα Ενηµέρωσης και Προβολής ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου» ποσό: 3.975,44 
€ 

3. Τµήµα ∆ιοργάνωσης Εκδηλώσεων & Φεστιβάλ «∆ΗΜΗΤΡΙΑ» 

Κ.Α.  6471.03.01 «∆ΗΜΗΤΡΙΑ» ποσό: 17.264,15 € 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάθεση των υπηρεσιών «Μεταφράσεις ξενόγλωσσων κειµένων, 
ταυτόχρονης και επακόλουθης διερµηνείας και µεταφράσεις – υπερτιτλισµοί του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης»  ,,  προϋπολογισµού δαπάνης   35.161,07 €,     συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

24%, µε κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 
βάσει τιµής ανά Τµήµα του Ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 79530000-8 (Υπηρεσίες µετάφρασης). 

Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα7: 

 

• ΤΜΗΜΑ 1 : ∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας - Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο 
ποσό των 793,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  

                                                           
6 Άρθρο 53 παρ 2 εδάφ ζ  ν. 4412/2016 
7
 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών 

τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους 

βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα 

έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 4412/2016. 
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• ΤΜΗΜΑ 2 : Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων - Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 8.100,92 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  

• ΤΜΗΜΑ 3 : ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας - Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο 
ποσό των  3.095,04 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

• ΤΜΗΜΑ 4 : Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου -  Η εκτιµώµενη αξία της 
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των  1.435,92 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

• ΤΜΗΜΑ 5: ∆/νση Πολιτισµού και Τουρισµού - Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται 
στο ποσό των  21.735,59 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

Προσφορές υποβάλλονται ανά Τµήµα του ενδεικτικού προϋπολογισµού όπως αναφέρονται στην 
Τεχνική Περιγραφή  και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό των υπηρεσιών 8, για ένα, περισσότερα ή   
όλα τα τµήµατα  

Ο µέγιστος αριθµός ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑ∆ΩΝ) που µπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα 
ορίζεται σε πέντε (5).  

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 35.161,07 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ  24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 28.355,70 €   (ΦΠΑ 24% :  6.805,37 €). 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την πρωτοκόλληση της και ανάρτησης της στο ΚΗΜ∆ΗΣ σε 
ένα (1) έτος  

Ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις ανάγκες των εκδηλώσεων 
των αντίστοιχων Υπηρεσιών του ∆ήµου που εµπλέκονται στην παρούσα διακήρυξη, και θα 
υποδειχτεί από αυτές.   

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισµός και ειδικοί όροι) της 
παρούσας διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που κάποιες εκδηλώσεις πραγµατοποιηθούν πριν την συµβασιοποίηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, ή ακυρωθούν δεν θα συµπεριληφθούν στην απόφαση 
κατακύρωσης του αποτελέσµατος της Οικονοµικής Επιτροπής και κατά συνέπεια ούτε και στο 
σχετικό συµφωνητικό και δεν θα υπάρχει καµιά απαίτηση από τον ανάδοχο/αναδόχους του 
διαγωνισµού για την είσπραξη των αναλογούντων ποσών. 

Επίσης στην περίπτωση που ακυρωθεί ή αναβληθεί σε χρόνο µετά τη λήξη της/των σύµβασης/σεων 
κάποια ή κάποιες  εκδηλώσει, δεν θα υπάρχει καµία οικονοµική απαίτηση από τον/τους 
ανάδοχο/ους.  

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς, βάσει9  τιµής. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην 
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού 
οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων 

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 ιδίως10: 

2. του Ν.4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µέχρι σήµερα. 

3. του Ν.4541/2018 (Α’ 93) «τροποποίηση του ν. 3193/1955 περί Εταιρειών Περιορισµένης 
Ευθύνης και άλλες διατάξεις» 

                                                           
8
 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και 

πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
9
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  

10
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με 

την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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4. του Ν.4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης-Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας-… [Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] … και άλλες 
διατάξεις» 

5. του Ν.4314/2014 (Α' 265)11, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις” και του Ν.3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», 

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

7. του Ν.4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

8. 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»,  

9. του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,12 

10. του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

11. 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 ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

12. του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµό 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών13 

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

14. του Ν.2939/2001 «συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων 
προϊόντων  Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 

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

16. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

17. του Ν.4488/2017 (Α' 137/13-09-2017) “Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ∆ηµοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις”, 

18. του Ν.4497/2017 (Α΄171/13-11-2017) “Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως του άρθρου 
107 µε το οποίο τροποποιούνται τα άρθρα 18, 37, 67, 72, 73, 74, 80, 91, 92, 100, 103, 104, 
105, 119, 121, 127, 200, 205, 221, 258, 259, 297, 302, 305, 306, 331, 340, 346, 377 και 379 
του ν. 4412/2016, 

19. του Ν. 4605/2019 (Α’ 52/1-4-2019) «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 

                                                           
11

 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
12

 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
13

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 

άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 

περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 

379, 
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Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 43 µε το 
οποίο προσθέτονται τα άρθρα 32Α, 109Α, 205Α, 221Α, 269Α, 320Α, 333Α και  
τροποποιούνται τα άρθρα 33, 38, 39, 72, 79Α, 80, 92, 100, 101, 103, 105,107, 111, 117, 119, 
121, 127, 132, 200, 205, 218, 219, 221, 222, 270, 273, 302, 315, 316, 318, 331, 337, 
364,365, 367, 368, 372, 376, 379 του ν. 4412/2016.  

 
20. του Ν.4608/2019 (Α΄66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»και ιδίως του άρθρου 33 µε το οποίο τροποποιούνται τα 
άρθρα 86, 95, 97, 100, 215, 216, 221 και 344 του ν. 4412/2016. 

21. του Ν. 4609/2019 (Α΄ 67) «Ρυθµίσεις Μέριµνας Προσωπικού Ενόπλων ∆υνάµεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 56 µε το 
οποίο τροποποιούνται τα άρθρα 79Α, 92, 94, 205Α, 221ΑΑ, 302, 327 του ν. 4412/2016. 

22. του Π.∆.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

23. του Π.∆.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

24. 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης» 

25. 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

26. 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. 

27. της υπ’ αριθµ. 1249/7-3-2017 (Α∆Α: 9ΞΞΡΩΡ5-8∆Ν) απόφασης ∆ηµάρχου για τον ορισµό 
της κας  Άννας Αγγελίδου - Πολυχρονιάδου ως Αντιδηµάρχου Οικονοµικών. 

28. των  υπ’ αριθµ. 1290/08-03-2017 (Α∆Α: 600ΥΩΡ5-ΜΣΧ) και 1787/21-03-2017  (Α∆Α: 
6Ρ0ΜΩΡ5-6ΡΧ) αποφάσεις ∆ηµάρχου για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο 
Οικονοµικών Άννα Αγγελίδου - Πολυχρονιάδου. 

29. της υπ’ αριθµ. 5883/12-10-2017 (Α∆Α: 6ΒΝΝΩΡ5-Ο05) απόφασης ∆ηµάρχου για τον 
ορισµό της κας  Άννας Αγγελίδου - Πολυχρονιάδου ως Αντιδηµάρχου Οικονοµικών. 

30. της υπ’ αριθµ. 2634/13-3-2018 (Α∆Α: 606ΖΩΡ5-Ε91) απόφασης ∆ηµάρχου για την 
τροποποίηση  και εκ νέου κωδικοποίηση της υπ’αρ. 5883/12-10-2017 απόφασης ∆ηµάρχου 
σχετικά µε τον ορισµό Αντιδηµάρχων ∆.Θ. 

31. της υπ’ αριθ.  9264/24-7-2018 απόφασης ∆ηµάρχου µε την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 
1290/8-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου µε θέµα «µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο 
οικονοµικών Άννα Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου. 

32. των υπ’ αριθ. 1362/30-5-2019, 1363/30-5-2019, 1076/17-4-2019, 1395/6-6-2019, 1396/6-6-
2019, 1397/6-6-2019, 1105/23-4-2019, 823/721/27-2-2019, 789/1-3-2019 και 823/8-3-2019 
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης δηµάρχου Θεσσαλονίκης 

33. της υπ’ αριθµ. …………../2019 (A∆Α : ………………….) Απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε την οποία: α) εγκρίθηκαν η διενέργεια, οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές 
του συνοπτικού διαγωνισµού,  β) συγκροτήθηκε η επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Βασιλέως Γεωργίου A΄ 1, 
Γραφείο 020, κτίριο Ε΄, ηµιώροφος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του  4605/2019 , ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η 
οποία ορίστηκε µε την υπ. αριθµ. 373/11-7-2019 Α.Ο.Ε.,  
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(Α∆Α : 602ΣΩΡ5-ΤΛΜ) στις 29/07/2019 ηµέρα ∆ευτέρα µε ώρα έναρξης παραλαβής των 
προσφορών 10:00 π.µ. και ώρα λήξης 10:30 π.µ. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 14 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 15.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο 16 17 18, 
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του Ν. 
4605/2019 και το άρθρο 18 του Ν.4469/2017, σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα  του νοµού 
Θεσσαλονίκης.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) 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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :  www.thessaloniki.gr,  στην διαδροµή : thessaloniki.gr ► Θέλω από τον ∆ήµο ► Θέλω να 
ενηµερωθώ (Αναδυόµενο Menu) ► Προκηρύξεις - ∆ιακηρύξεις (Αναδυόµενο Menu) ► Σώµατα 
Προκηρύξεων – ∆ιακηρύξεων 

Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων ή τυχόν επαναλήψεων του στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει  τον ανάδοχο 
(γνωµοδότηση ∆΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, 
άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄). 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους19  

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. 

                                                           
14

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016.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  
15

 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654 και το άρθρο 43 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4412/2016» του ν. 4605/1-4-2019 .  
16

 Συνεχίζει η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται 

στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 31/12/2017, οπότε και καταργείται, πρβλ άρθρο 

377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 και το άρθρο 43 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016» του ν. 

4605/1-4-2019    
17

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 

5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 

82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 και το άρθρο 43 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016» του ν. 4605/1-4-2019 .  
18

 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
19

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης20  είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα21 που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι : 

� Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι της ∆/νσης 
Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων  

� Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι του Αυτοτελούς 
Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων  

� Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι της ∆/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

� Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι του Αυτοτελούς 
Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου 

�  Τεχνικές Προδιαγραφές,  Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και ειδικοί όροι της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτισµού και Τουρισµού  

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υποδείγµατα Οικονοµικών Προσφορών : 

� Έντυπο Οικονοµικών Προσφορών της ∆/νσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων  

� Έντυπο Οικονοµικών Προσφορών του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων  

� Έντυπο Οικονοµικών Προσφορών  της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 
Υγείας 

� Έντυπο Οικονοµικών Προσφορών του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
∆ηµάρχου 

� Έντυπο Οικονοµικών Προσφορών  της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού και Τουρισµού  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού, καθώς και πληροφορίες για 
τους όρους διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι θα λαµβάνουν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 
το γραφείο 109Β του Τµήµατος Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και 
Ταµειακής ∆ιαχείρισης (υπάλληλος : Βασιλική Τριχά τηλ. 2313 317537), καθώς και από την 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr. Πληροφορίες για τις τεχνικές 
προδιαγραφές οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παίρνουν από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις :   

∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων, κ. Λ. Καραγιώργη, τηλ. 2313 318-338 

Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων, κ. Ε. Τσούγκου, τηλ. 2313 317-182 

∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας, κ. Ι. Τσαγκαλίδη, τηλ. 2310 509-006 

Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου, κ. Σ. Λέφα, τηλ. 2313 317-900 

∆/νση Πολιτισµού και Τουρισµού, κ. Α. Λιναρδάκη, τηλ. 2313 318-220 

                                                           
20

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή 

να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του 

άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των 

τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την 

προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία 

αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 

του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που 

περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
21

 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
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2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται γραπτά και ηλεκτρονικά,  το αργότερο 
έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα,  
το αργότερο τέσσερεις (4) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

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

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών22. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή 
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.23 

Στις περιπτώσεις που µε την αίτηση συµµετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και 
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

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).24 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα πρέπει 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. 

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η 
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. 
και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο 
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. 
και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην 
ελληνική. 

                                                           
22

 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 43 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016» του ν. 4605/1-4-2019 
23

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 43 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016» του ν. 4605/1-4-2019 
24

 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 43 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016» του ν. 4605/1-4-2019 
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Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα25. 

2.1.5 Εγγυήσεις26 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της 
Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13). 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής 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 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε 
την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων.27 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή28 για την υποβολή προσφοράς29.   

                                                           
25

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
26

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 και το άρθρο 43 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016» του ν. 4605/1-4-

2019 
27

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.30   

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής31 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης δεν απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς 
(προσφέροντες).  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού32  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους33:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 

                                                                                                                                                                                                   
28

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
29

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
30

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
31

 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και το άρθρο 43 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016» του ν. 

4605/1-4-2019 
32

 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
33

 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
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Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(I.K.E.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  
αφορά  τους διαχειριστές. 

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

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά  τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2.2.3.2. (α)  Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα 
κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, 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 τους34.  

(β) Εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα) 
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την 
υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, άρθρο 39 του 
Ν.4488/2017 (Α΄13) όπως προστέθηκε στο άρθρο 73 παρ.2 του Ν.4412/201635. 

2.2.3.3.36 ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται37 από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

                                                           
34

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή  στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του 

άρθρου 79 παρ. 4  και του άρθρου 79
Α
 του ν.  4412/2016  

35
 Πρβλ. άρθρο 39 παρ. 2γ του ν. 4488/2017. (Προστίθεται περίπτωση γ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 

μετά την περίπτωση β΄ ), (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις 

άνω των ορίων) ή  στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)  
36

 Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα 

η A.A. διαγράφεται η παράγραφος  3 α ή/και β αντίστοιχα. 
37 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού 

της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 

περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές 

της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και 

τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/201638  
(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 
λειτουργίας39,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού 
φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία. Εάν 
στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 40. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 
2.2.3.5. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 

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

2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 εδαφ. β  και 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. Οικονοµικός 

                                                           
38 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

39 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  

40] Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση 41. 

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. 

2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

[Κριτήρια Επιλογής]42  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας43  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή 
υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Ειδικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ - 
Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ.∆.Σ., ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην 
Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται 
από όλα τα µέλη της ένωσης 

2.2.5 ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ  

2.2.6 ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ  
2.2.7 ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 
2.2.8 ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της 
παραγράφου 2.2.4,  της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, 
µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

                                                           
41

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
42

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 

παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 

απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 

κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη 

διακήρυξη.  
43

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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Το ΤΕΥ∆44 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές µέσω του eΤΕΥ∆ της ιστοσελίδας της Γενικής 

Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
(www.promitheus.gov.gr)και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα 

µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  και 23/2018 (Α∆Α: 
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥ∆ είναι αναρτηµένο σε µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη 
διαδικτυακή πύλη www.thessaloniki.gr του ∆ήµου Θεσσαλονίκης) και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 

της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Το ΤΕΥ∆ µπορεί να  υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών (άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 
παρ. 6 του ν. 4605/2019) ή αιτήσεων συµµετοχής (άρθρο 56 παρ. 1 του ν. 4609/2019).  

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

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 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.45 

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα46 

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 43 του Ν.4605/2019  . 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής.47. 

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

                                                           
44

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
45

 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
46

 Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016 και το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους 

οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού 

και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει 

ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα 

της παρ. Β.3 της παρούσας   
47

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
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Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν48. 

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά49: 

α) για την παράγραφο 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. 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, 

β1) για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α΄, β επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 
αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

β2) για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση β΄, (που αφορά στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 73 του Ν.4412/16 όπως συµπληρώθηκε από την παρ. Α1 του άρθρου 39 του 
Ν.4488/2017),  πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής (άρθρο 80 
παρ. 2 του Ν.4412/2016 όπως συµπληρώθηκε από την παρ. Α2 του άρθρου 39 του Ν. 4488/17).  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 80 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7 του ν. 
4605/2019, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού (άρθρο 376 παρ. 17 ν. 
4412/2016 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 4605/2019). 

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, 2.2.3.2  και 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 ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

                                                           
48

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
49

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 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.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2., 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισµού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν: 

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει ισχύ την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, (Αρθρ. 
9 παρ. Α.1 εδαφ. β) (άρθρ. 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και Ειδικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, εκδιδόµενη από ∆ηµόσια Αρχή 

Β.3. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 

Β.4. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 

Β.5. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 

Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή 
του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους50 που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς 
πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  

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

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

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

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

Β.9. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ 
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 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.10. Όλα τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά θα πρέπει 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  

Γ. Ισχύς αποδεικτικών µέσων 

Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που 
αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73 (ποινικό µητρώο), την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 73 (πιστοποιητικό ΣΕΠΕ) και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 
(πιστοποιητικά µη εκκαθάρισης, µη πτώχευσης κλπ.) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες 
πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του 
άρθρου 73 (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα) εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους(*), άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί 
κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την 
παράγραφο 2 του άρθρου 75 (πιστοποιητικό επιµελητηρίου – πιστοποιητικό µητρώου), τα 
αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά 
αρµόδιας αρχής σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών σε περίπτωση ανωνύµων 
εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, δ) 
οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους και 
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών (άρθρο 80 παρ. 12 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 
παρ. 7 ν. 4605/2019). 

(*) Λόγω του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που 
εκδίδονται από τους ηµεδαπούς φορείς, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να µεριµνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής των προσφορών, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειµένου να τα υποβάλουν, 
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης51 

Κριτήριο ανάθεσης52 της Σύµβασης53 είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά: 

Α)  βάσει τιµής54  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - 
Υποδείγµατα Οικονοµικών Προσφορών της ∆ιακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόµενες υπηρεσίες  
ανά τµήµα.  

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

                                                           
51

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
52

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 

86 του ν. 4412/2016. 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. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν 

αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). 

Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
53

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
54

 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
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προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής55. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του N.4412/2016 η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των 
εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 
την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές 
πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική 
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά, 

β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύµβασης, 

δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 
συµµετοχής), 

ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 

Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».  

β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,  ο οποίος περιέχει τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις. και 

γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως και επί 
αποδείξει την προσφορά τους, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στη διακήρυξη. Απόδειξη 
θεωρείται η πρωτοκόλληση του κυρίως φακέλου της προσφοράς στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο 
αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσµίας αποσφράγισης που ορίζεται στη διακήρυξη.  

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στο 
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, µισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 
εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο 
του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την 
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο 
πρακτικό της  την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή κατατέθηκε 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
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Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1  Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», σύµφωνα µε το άρθρο 93 του ν. 4412/2016, 
την παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 του άρθρου 79Α του ν. 4497/2017, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 4506/2019  και  την 158/16 Απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. ΦΕΚ 
3698 Β΄/16.11.16  περιέχει το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr, 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα Ι). 

Πληροφορίες που αφορούν τη σύνταξη, και υποβολή τουTEY∆, στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων, παρέχονται  στις εξής ηλεκτρονικές πύλες : 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ , http://www.promitheus.gov.gr ,στο νέο σχετικό µενού 

«Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥ∆» 

Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το πρότυπο 
ΤΕΥ∆ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη   
υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο και στη διακήρυξη. 

Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση από τους οικονοµικούς φορείς του απαιτούµενου 
ΤΕΥ∆, προτείνεται: 

Να χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο τύπου XML. 
Στην συγκεκριµένη περίπτωση µέσω  της ηλεκτρονικής υπηρεσίας  eΤΕΥ∆ 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) και συγκεκριµένα από το πεδίο «Τηλεφόρτωση εγγράφου» το 

οποίο προκύπτει από την επιλογή «Επαναχρησιµοποίηση υφιστάµενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆», παράγουν 
την απάντηση τους σε αρχείο τύπου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν,  αρχικά, τοπικά στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή τους προκειµένου να το εκτυπώσουν και να το υπογράψουν. 

Σηµείωση: Το αρχείο που επιλέγεται στο στάδιο της τηλεφόρτωσης είναι το αρχείο τύπου .xml 

Να χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές αρχείο τύπου PDF. Στην 
συγκεκριµένη περίπτωση µετά από την εκτύπωση του αναρτηµένου αρχείου PDF δηµιουργούν την 
απάντηση τους χειρόγραφα στο εκτυπωµένο αρχείο το οποίο και υπογράφουν.   

Να προσφεύγουν απ’ ευθείας σε μία υπηρεσία eΤΕΥΔ και να δημιουργούν το ΤΕΥΔ από την αρχή. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν με ευθύνη τους τις σχετικές 

απαντήσεις σύμφωνα με  όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.∆. για 
κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ - Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι,  :  

� Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι της ∆/νσης 
Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων  

� Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι του Αυτοτελούς 
Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων  

� Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι της ∆/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

� Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι του Αυτοτελούς 
Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου 

�  Τεχνικές Προδιαγραφές,  Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και ειδικοί όροι της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτισµού και Τουρισµού  
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Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει : 

Τεχνική Έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες όπως αναφέρονται στους 
ενδεικτικούς προϋπολογισµούς – τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών για  όλες τις 
περιγραφόµενες υπηρεσίες της ∆ιακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

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

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
– τιµή -,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 2.3.1.  της παρούσας διακήρυξης :  

Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα. 56 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης57. 

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

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 
µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι της 
παρούσας διακήρυξης. 

Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά»  περιέχει την Οικονοµική Προσφορά, η οποία υποβάλλεται 
αποκλειστικά συµπληρώνοντας το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : 
Υποδείγµατα Οικονοµικών Προσφορών, που συνοδεύει τη διακήρυξη και  έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr 

Αναγράφεται αναλυτικά η προσφερόµενη συνολική τιµή πρό και µετά ΦΠΑ.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών58   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

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 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, 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 οικονοµικοί φορείς 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 
οικονοµικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
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σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι (άρθρο 97 
παρ. 4 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 33 παρ. 3 ν. 4608/2019). 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών59 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών 
συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας60, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας  και το άρθρο 102  του ν. 4412/2016 
δ) η οποία 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. 
ε) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 
ζ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. 
η) η οποία είναι υπό αίρεση 
θ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής 
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών61 

Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία 
των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 
από αυτούς.  

Τα  επιµέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών έχουν ως εξής:  

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο 
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 
φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να 
αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την 
πρόσκληση. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζεται από ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούµενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 

Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συµµετέχοντες. Ειδικά, για τις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εκδίδεται µία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, 
ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης.  

Κατά της  ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 4605/2019. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
επιτροπής. 

Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της µονογραφής που θέτει το αρµόδιο όργανο 
επί των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών, µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού µέσου 
(διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

                                                           
61

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100, το άρθρο 43 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016» του ν. 4605/1-4-2019 και ΥΑ 

56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)  
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της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 
προσφορές62.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του  ν. 4605/2019. 
Προθεσµίες για την ολοκλήρωση των επιµέρους σταδίων (άρθρο 221Α ν.4412/2016, όπως 
προστέθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 4605/2019) 
 

1.Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν 
το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσµιών: α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει µόνο της τιµής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από 
την αποσφράγιση. β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει µόνο της τιµής και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών συµµετοχής ολοκληρώνεται αυθηµερόν µε την αποσφράγιση. Αν η 
ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των 
προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής. Στην περίπτωση 
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες. γ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, 
η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός 
τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την αποσφράγιση. δ) Η αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών. ε) Η αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. στ) Η αξιολόγηση των 
ενστάσεων από την αρµόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 
κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισµού. Ειδικά 
στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων 
ηµερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 
3. Οι ως άνω προθεσµίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινήσεις ή 
συµπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείµενες διατάξεις. Σε συµβάσεις 
προϋπολογισµού άνω των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ ή σύνθετες συµβάσεις που ο 
όγκος των δικαιολογητικών ή των τεχνικών προσφορών είναι µεγάλος οι ως άνω προθεσµίες 
δύνανται να παρατείνονται έως και το εξαπλάσιο των παραπάνω προθεσµιών. 
4. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσµιών της παραγράφου 1 και 2 δεν συνεπάγεται ακυρότητα 
της διαδικασίας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου63 - 

∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74) όλων 
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 
- 2.2.8 αυτής. 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.  
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν ισχύ τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς όσο και µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο κατά το 
άρθρο 103 του ν,4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 4605/2019, ώστε να 
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 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
63

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 43 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016» του ν. 4605/1-4-2019 
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διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν σύµφωνα µε το υπ’αρ. 5035/28-9-
2018 έγγραφο της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 
έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση,  
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας 
εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής 
σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους,  
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή 
τους και  
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών.».  
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους. 
Τα ανωτέρω ισχύουν  και για τις διαδικασίες ανάθεσης σύµβασης που κατά τη δηµοσίευση του 
παρόντος είναι εκκρεµείς, εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης δεν προβλέπεται ειδικός όρος ως 
προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ως εκκρεµείς διαδικασίες 
για την εφαρµογή του παρόντος, νοούνται οι διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων δεν έχει 
παρέλθει η προθεσµία προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 103.  
 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός των  δέκα (10) ηµερών αίτηµα προς 
τα αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, 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 
αρχές. Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει 
την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 
αιτήσεων συµµετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 
79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.  
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών  που 
κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4  
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
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Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται µε την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 
4605/2019. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών 
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 43 του ν. 4605/2019, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται µε την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 
4605/2019. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύµφωνα µε το άρθρο 105 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 
µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης  σε συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα (60.000) ευρώ δεν παράγει 
τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης 
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά τα  εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση 
άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο  προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 79Α του  ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό 
του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104  και µόνο στην περίπτωση του 
προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, 
θέτοντας του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν 
ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής του  και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 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 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

3.4 Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) – Παράβολο –∆ικαστική προστασία. 

Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ  
(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του 
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ ή την αποστολή της 
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πρόσκλησης, κατά περίπτωση µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για 
τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και 
της υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 
11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με 
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας 
της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο.  
Η προθεσµία για την άσκηση  ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά 
τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Όποιος 
έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης 
ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης  της 
προηγούµενης παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, 
κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 18/1989 (Α’8) 
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων του 
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη 
από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α’8) 
Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 
παρ.11α του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 που ορίστηκε µε 
την 1355/2018 Α.∆.Σ. (Α∆Α:73ΩΦΩΡ5-ΦΩΣ) 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον 
τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 4605/2019. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 64 

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. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως 
άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

4.2 Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 107 του ν.4497/2017,  το άρθρο 43 του ν. 4605/2019, το ν. 4608/2019 και 4609/2019, 
οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους65. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος 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. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος 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 

                                                           
64

 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
65

 Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων α' 

έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3868/2010 (Α/115), όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 3 του ως άνω 

άρθρου. 
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αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες 
πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας.66. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της 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 στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου 
να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως 
άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
131 του Ν.4412/2016.  

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 132 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 και κατόπιν γνωµοδότησης 
του αρµοδίου οργάνου 67 68 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης69 

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

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

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

                                                           
66

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
67

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 σε συνδυασμο με την περίπτωση ζ’ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

αρθ.107 περ 39 του ν. 4497/2017 
68

 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 

αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 

της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 

τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 

Ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο του ν. 4605/2019). 
69

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

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της 
συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. O εν λόγω τρόπος πληρωµής 
εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών Υπηρεσιών. 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 44 
του ν. 4605/2019) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/201670 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016)71 . 

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

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος72 από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν,  µε 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 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, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

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.  
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 Ο 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 
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  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 

των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 
αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής : 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων 
προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες 
παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης73  

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ’ εφαρµογή 
των άρθρων  203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 καθώς και κατ’ εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα  που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, 
ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β’ και δ’ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται 
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 
εµπρόθεσµα η προσφυγή ή απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση 
καθίσταται οριστική.  Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύµβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης  θα διενεργηθεί από τις ∆ιευθύνσεις  
Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων, Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας  και Πολιτισµού 
και Τουρισµού καθώς και από τα Αυτοτελή Τµήµατα ∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης ∆ηµάρχου, που θα εισηγούνται  στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων 
µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση 
του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 4605/2019, το ν. 4608/2019 και 
4609/2019.  

6.1.2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν, µε απόφασή τους να ορίζουν για την παρακολούθηση της 
σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από 
την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 
σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της 
σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες 
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 

6.2  ∆ιάρκεια σύµβασης74  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται στο άρθρο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης» της παρούσας διακήρυξης. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από  αιτιολογηµένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτηµα του  αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου75. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 
σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος76  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 
µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 5.2.2 της 
παρούσας  και το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του ν. 
4605/2019, το ν. 4608/2019 και ν. 4609/2019.  

6.3    Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης  

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 22177 του Ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019, το ν. 4608/2019 και ν. 4609/2019, 
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ . 

Αναλυτικότερα:  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος µπορεί δε να καλείται να παραστεί 
και ο ανάδοχος. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
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 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
75

 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν 

παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 43 

«τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016» του ν. 4605/1-4-2019 
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 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
77

 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

19PROC005278272 2019-07-16



 

Σελίδα 35 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και 
γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση 
του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για 
την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του 
άρθρου 219 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων78.  
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6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση79  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής 
διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 
του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 και την παράγραφο 5.2.2 
της παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην 
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρµογή τιµής80 

Η τιµή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραµένει σταθερή  
και αµετάβλητη, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 
 
 
 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ 

                                                           
79

 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
80

 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016 

19PROC005278272 2019-07-16



 

Σελίδα 37 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΥ∆  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί 
Όροι  

� Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι της ∆/νσης 
Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων  

� Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι του Αυτοτελούς 
Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων  

� Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι της ∆/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

� Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Ειδικοί Όροι του Αυτοτελούς 
Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου 

�  Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και ειδικοί όροι της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτισµού και Τουρισµού  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υποδείγµατα Οικονοµικών Προσφορών 

� Έντυπο Οικονοµικών Προσφορών της ∆/νσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων  

� Έντυπο Οικονοµικών Προσφορών του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων  

� Έντυπο Οικονοµικών Προσφορών της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 
Υγείας 

� Έντυπο Οικονοµικών Προσφορών του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
∆ηµάρχου 

� Έντυπο Οικονοµικών Προσφορών της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού και Τουρισµού  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

 Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  και Ειδικοί Όροι 

 

 

                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Μεταφράσεις ξενόγλωσσων κειµένων 

 

 Οι µεταφράσεις των κειµένων περιλαµβάνουν αναλυτικά: 

� Μεταφράσεις κειµένων για έντυπο και διαφηµιστικό υλικό, καθώς και µεταφράσεις κειµένων 

για συµφωνητικά, επιστολές, βιογραφικά, περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία κλπ.)  από 

Ελληνικά στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά και Ρώσικα, Εβραϊκά, Κινέζικα, 

Τούρκικα, Βουλγάρικα. 

� Μεταφράσεις κειµένων (συµφωνητικών, επιστολών, βιογραφικών, περαιτέρω 

πληροφοριακών στοιχείων κλπ.) από Ελληνικά στα Αγγλικά και από Αγγλικά στα Ελληνικά 

� Μεταφράσεις κειµένων για προγράµµατα, πολύπτυχα κλπ. ∆ιαφόρων εκδηλώσεων  και το 

λεύκωµα των 54
ων

 ∆ηµητρίων από Ελληνικά στα Αγγλικά 

Οι µεταφράσεις των κειµένων χρεώνονται ανά σελίδα των 250 λέξεων και πραγµατοποιούνται από 

πτυχιούχους µεταφραστές. Αυτό ισχύει για όλες τις Ευρωπαϊκές, Βαλκανικές, ή άλλες γλώσσες. Ο 

κάθε µεταφραστής διεκπεραιώνει τις µεταφράσεις κειµένων µε τις όποιες ιδιαιτερότητες τους ως 

προς τη χρήση της κατάλληλης ορολογίας για την πιστότερη απόδοση της µετάφρασης. Εκτός από 

την ποιότητα της µετάφρασης µεγάλο ρόλο παίζει και ο χρόνος της παράδοσης. Όταν τα κείµενα 

είναι πιεστικά, θα πρέπει ο χρόνος να είναι πολύ µικρός. Ο αριθµός των προς µετάφραση κειµένων 

δεν µπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς. 

 Η χρέωση γίνεται ανά κείµενο και µετά την παράδοση της µετάφρασης. 

 

 

Επακόλουθη διερµηνεία 

 

Κατά την διάρκεια συνεδρίων, συναντήσεων, επισκέψεων κλπ γίνεται επακόλουθη ταυτόχρονη 

διερµηνεία από όλες τις Ευρωπαϊκές, Βαλκανικές ή άλλες γλώσσες από πτυχιούχους διερµηνείς µε 

εµπειρία. 
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Ταυτόχρονη διερµηνεία 

 

Κατά την διάρκεια συνεδρίων, συναντήσεων κλπ, γίνεται ταυτόχρονη διερµηνεία µε  ή και χωρίς 

καµπίνα, από Αγγλικά στα Ελληνικά και οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή, Βαλκανική ή άλλη γλώσσα, 

από πτυχιούχους διερµηνείς µε εµπειρία. 

 

 

Μετάφραση- Υπερτιτλισµοί  

 

Κατά την διάρκεια θεατρικής παράστασης ή όπερας από την αλλοδαπή, συγχρόνως µε την εκτέλεση 

του έργου ανεβαίνουν στο πάνω µέρος της σκηνής µεταφρασµένα τα λόγια του έργου σε µορφή 

κειµένου.  

Η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη, για την αρτιότερη διεξαγωγή και κατανόηση της 

παραστάσεως και απαιτεί εξειδικευµένα µεταφραστικά γραφεία. 

Επίσης πέρα από τις γνωστές εµπορικές γλώσσες όπως αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά, 

χρησιµοποιούνται και άλλες, οπότε η παραπάνω υπηρεσία του υπερτιτλισµού είναι κάτι παραπάνω 

από αναγκαία.  

Οι µεταφράσεις, οι διερµηνείες και οι υπερτιτλισµοί θα γίνονται στους τόπους και χρόνους που 

θα συµφωνηθούν κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια Υπηρεσία.  

Για το λόγο αυτό ο µειοδότης θα πρέπει να έχει την ετοιµότητα και τη δυνατότητα 

ανταπόκρισης και άµεσης διεκπεραίωσης εκτάκτων µεταβολών στα στοιχεία. 

 

 

Ο χρόνος εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών ορίζεται εντός ενός (1) έτους από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, εκτός των εργασιών που αφορούν συγκεκριµένες 

προγραµµατισµένες εκδηλώσεις και δράσεις και ο χρόνος παράδοσής τους λήγει ανάλογα µε 

την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εκδήλωσης.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

1) ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

Α/ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

1 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(1) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,  

γερµανικά,    και το αντίστροφο) 

40 16,00 € / σελίδα 640,00 

2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(2) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα ρωσικά, κινέζικα, εβραϊκά, 

τούρκικα, βουλγάρικα    και το 

αντίστροφο) 

- 18,00 € / σελίδα  

2 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή 

οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή 

Βαλκανική γλώσσα)  

- 291,00 €  

3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(χωρίς καµπίνα από Αγγλικά σε 

Ελληνικά ή οποιαδήποτε 

Ευρωπαϊκή ή Βαλκανική γλώσσα)  

- 282,00 €   

4 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

∆ιερµηνεία καµπίνας  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά) 
- 322,00 €  

5 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 

ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) 

∆ιερµηνεία καµπίνας (διάρκειας 4 

ωρών, από ευρωπαϊκή ή 

βαλκανική γλώσσα στα ελληνικά)   

- 532,00 €  

6 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-

ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟΙ 

 

Μετάφραση-Υπερτιτλισµοί (από 

αγγλικά σε ελληνικά, 

από γερµανικά  σε ελληνικά,  

από ρωσικά σε ελληνικά, 

από κινέζικα σε ελληνικά 

από  βουλγαρικά σε ελληνικά 

- 806,45 €  

    ΣΥΝΟΛΟ 640,00 

    ΦΠΑ 24% 153,60 

    
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
793,60 
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2) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Α/ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

1 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(1) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,  

γερµανικά,    και το αντίστροφο) 

148 16,00 € / σελίδα 2.368,00 

2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(2) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα ρωσικά, κινέζικα, εβραϊκά, 

τούρκικα, βουλγάρικα    και το 

αντίστροφο) 

- 18,00 € / σελίδα  

2 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή 

οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή 

Βαλκανική γλώσσα)  

7 291,00 € 2.037,00 

3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(χωρίς καµπίνα από Αγγλικά σε 

Ελληνικά ή οποιαδήποτε 

Ευρωπαϊκή ή Βαλκανική γλώσσα)  

- 282,00 €  

4 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

∆ιερµηνεία καµπίνας  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά) 
- 322,00 €  

5 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 

ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) 

∆ιερµηνεία καµπίνας (διάρκειας 4 

ωρών, από ευρωπαϊκή ή 

βαλκανική γλώσσα στα ελληνικά)   

4 532,00 € 2.128,00 

6 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-

ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟΙ 

 

Μετάφραση-Υπερτιτλισµοί (από 

αγγλικά σε ελληνικά, 

από γερµανικά  σε ελληνικά,  

από ρωσικά σε ελληνικά, 

από κινέζικα σε ελληνικά 

από  βουλγαρικά σε ελληνικά 

- 806,45 €  

    ΣΥΝΟΛΟ 6.533,00 

    ΦΠΑ 24% 1.567,92 

    
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
8.100,92 
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3) ∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Α/ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

1 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(1) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,  

γερµανικά,    και το αντίστροφο) 

102 16,00 € / σελίδα 1.632,00 

2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(2) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα ρωσικά, κινέζικα, εβραϊκά, 

τούρκικα, βουλγάρικα    και το 

αντίστροφο) 

48 18,00 € / σελίδα 864,00 

2 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή 

οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή 

Βαλκανική γλώσσα)  

- 291,00 €  

3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(χωρίς καµπίνα από Αγγλικά σε 

Ελληνικά ή οποιαδήποτε 

Ευρωπαϊκή ή Βαλκανική γλώσσα)  

- 282,00 €  

4 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

∆ιερµηνεία καµπίνας  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά) 
- 322,00 €  

5 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 

ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) 

∆ιερµηνεία καµπίνας (διάρκειας 4 

ωρών, από ευρωπαϊκή ή 

βαλκανική γλώσσα στα ελληνικά)   

- 532,00 €  

6 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-

ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟΙ 

 

Μετάφραση-Υπερτιτλισµοί (από 

αγγλικά σε ελληνικά, 

από γερµανικά  σε ελληνικά,  

από ρωσικά σε ελληνικά, 

από κινέζικα σε ελληνικά 

από  βουλγαρικά σε ελληνικά 

- 806,45 €  

    ΣΥΝΟΛΟ 2.496,00 

    ΦΠΑ 24% 599,04 

    
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
3.095,04 
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4)      ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  

 

Α/ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

1 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(1) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,  

γερµανικά,    και το αντίστροφο) 

33 16,00 € / σελίδα 528,00 

2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(2) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα ρωσικά, κινέζικα, εβραϊκά, 

τούρκικα, βουλγάρικα    και το 

αντίστροφο) 

35 18,00 € / σελίδα 630,00 

2 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή 

οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή 

Βαλκανική γλώσσα)  

- 291,00 €  

3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(χωρίς καµπίνα από Αγγλικά σε 

Ελληνικά ή οποιαδήποτε 

Ευρωπαϊκή ή Βαλκανική γλώσσα)  

- 282,00 €  

4 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

∆ιερµηνεία καµπίνας  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά) 
- 322,00 €  

5 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 

ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) 

∆ιερµηνεία καµπίνας (διάρκειας 4 

ωρών, από ευρωπαϊκή ή 

βαλκανική γλώσσα στα ελληνικά)   

- 532,00 €  

6 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-

ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟΙ 

 

Μετάφραση-Υπερτιτλισµοί (από 

αγγλικά σε ελληνικά, 

από γερµανικά  σε ελληνικά,  

από ρωσικά σε ελληνικά, 

από κινέζικα σε ελληνικά 

από  βουλγαρικά σε ελληνικά 

- 806,45 €  

    ΣΥΝΟΛΟ 1.158,00 

    ΦΠΑ 24% 277,92 

    
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.435,92 
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5) ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 

Α/ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

1 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(1) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,  

γερµανικά,    και το αντίστροφο) 

635 16,00 € / σελίδα 10.160,00 

2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(2) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα ρωσικά, κινέζικα, εβραϊκά, 

τούρκικα, βουλγάρικα    και το 

αντίστροφο) 

60 18,00 € / σελίδα 1.080,00 

2 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή 

οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή 

Βαλκανική γλώσσα)  

 291,00 €  

3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(χωρίς καµπίνα από Αγγλικά σε 

Ελληνικά ή οποιαδήποτε 

Ευρωπαϊκή ή Βαλκανική γλώσσα)  

4 282,00 € 1.128,00 

4 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

∆ιερµηνεία καµπίνας  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά) 
1 322,00 € 322,00 

5 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 

ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) 

∆ιερµηνεία καµπίνας (διάρκειας 4 

ωρών, από ευρωπαϊκή ή 

βαλκανική γλώσσα στα ελληνικά)   

 532,00 €  

6 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-

ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟΙ 

 

Μετάφραση-Υπερτιτλισµοί (από 

αγγλικά σε ελληνικά, 

από γερµανικά  σε ελληνικά,  

από ρωσικά σε ελληνικά, 

από κινέζικα σε ελληνικά 

από  βουλγαρικά σε ελληνικά 

6 806,45 € 4.838,70 

    ΣΥΝΟΛΟ 17.528,70 

    ΦΠΑ 24% 4.206,88 

    
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
21.735,59 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι µεταφράσεις, οι διερµηνείες, οι υπερτιτλισµοί θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης µε τη ∆/νση Πολιτισµού 

και Τουρισµού. Για το λόγο αυτό ο µειοδότης θα πρέπει να έχει την ετοιµότητα και τη δυνατότητα 

ανταπόκρισης και άµεσης διεκπεραίωσης έκτακτων µεταβολών στα στοιχεία 
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Ανάλυση ανά Τµήµα (∆ΗΜΗΤΡΙΑ, Τµήµα Τουρισµού και Τµήµα ∆ηµοτικών Μουσικών Σχηµάτων) 

της ∆/νσης Πολιτισµού και Τουρισµού   

 

α) ∆ΗΜΗΤΡΙΑ 

 

Α/ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

1 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(1) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,  

γερµανικά,    και το αντίστροφο) 

530 16,00 € / σελίδα 8.480,00 

2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(2) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα ρωσικά, κινέζικα, εβραϊκά, 

τούρκικα, βουλγάρικα    και το 

αντίστροφο) 

- 18,00 € / σελίδα  

2 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή 

οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή 

Βαλκανική γλώσσα)  

- 291,00 €  

3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(χωρίς καµπίνα από Αγγλικά σε 

Ελληνικά ή οποιαδήποτε 

Ευρωπαϊκή ή Βαλκανική γλώσσα)  

1 282,00 € 282,00 

4 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

∆ιερµηνεία καµπίνας  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά) 
1 322,00 € 322,00 

5 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 

ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) 

∆ιερµηνεία καµπίνας (διάρκειας 4 

ωρών, από ευρωπαϊκή ή 

βαλκανική γλώσσα στα ελληνικά)   

- 532,00 €  

6 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-

ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟΙ 

 

Μετάφραση-Υπερτιτλισµοί (από 

αγγλικά σε ελληνικά, 

από γερµανικά  σε ελληνικά,  

από ρωσικά σε ελληνικά, 

από κινέζικα σε ελληνικά 

από  βουλγαρικά σε ελληνικά 

6 806,45 € 4.838,70 

    ΣΥΝΟΛΟ 13.922,70 

    ΦΠΑ 24% 3.341,45 

    
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
17.264,15 
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β) Τµήµα Τουρισµού 

 

Α/ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

1 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(1) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,  

γερµανικά,    και το αντίστροφο) 

80 16,00 € / σελίδα 1.280,00 

2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(2) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα ρωσικά, κινέζικα, εβραϊκά, 

τούρκικα, βουλγάρικα    και το 

αντίστροφο) 

60 18,00 € / σελίδα 1.080,00 

2 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή 

οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή 

Βαλκανική γλώσσα)  

- 291,00 €  

3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(χωρίς καµπίνα από Αγγλικά σε 

Ελληνικά )  

3 282,00 € 846,00 

4 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

∆ιερµηνεία καµπίνας  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά) 
- 322,00 €  

5 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 

ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) 

∆ιερµηνεία καµπίνας (διάρκειας 4 

ωρών, από ευρωπαϊκή ή 

βαλκανική γλώσσα στα ελληνικά)   

- 532,00 €  

6 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-

ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟΙ 

 

Μετάφραση-Υπερτιτλισµοί (από 

αγγλικά σε ελληνικά, 

από γερµανικά  σε ελληνικά,  

από ρωσικά σε ελληνικά, 

από κινέζικα σε ελληνικά 

από  βουλγαρικά σε ελληνικά 

- 806,45 €  

    ΣΥΝΟΛΟ 3.206,00 

    ΦΠΑ 24% 769,44 

    
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
3.975,44 
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γ) Τµήµα ∆ηµοτικών Μουσικών Σχηµάτων 

 

Α/ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

1 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(1) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα αγγλικά,   και το αντίστροφο) 

25 16,00 € / σελίδα 400 

2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(2) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα ρωσικά, κινέζικα, εβραϊκά, 

τούρκικα, βουλγάρικα    και το 

αντίστροφο) 

- 18,00 € / σελίδα  

2 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή 

οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή 

Βαλκανική γλώσσα)  

- 291,00 €  

3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(χωρίς καµπίνα από Αγγλικά σε 

Ελληνικά ή οποιαδήποτε 

Ευρωπαϊκή ή Βαλκανική γλώσσα)  

- 282,00 €  

4 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

∆ιερµηνεία καµπίνας  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά) 
- 322,00 €  

5 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 

ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) 

∆ιερµηνεία καµπίνας (διάρκειας 4 

ωρών, από ευρωπαϊκή ή 

βαλκανική γλώσσα στα ελληνικά)   

- 532,00 €  

6 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-

ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟΙ 

 

Μετάφραση-Υπερτιτλισµοί (από 

αγγλικά σε ελληνικά, 

από γερµανικά  σε ελληνικά,  

από ρωσικά σε ελληνικά, 

από κινέζικα σε ελληνικά 

από  βουλγαρικά σε ελληνικά 

- 806,45 €  

    ΣΥΝΟΛΟ 400,00 

    ΦΠΑ 24% 96,00 

    
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
496,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υποδείγµατα Οικονοµικών Προσφορών 

 

 

1) ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

Α/ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

1 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(1) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,  

γερµανικά,    και το αντίστροφο) 

40   

2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(2) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα ρωσικά, κινέζικα, εβραϊκά, 

τούρκικα, βουλγάρικα    και το 

αντίστροφο) 

-   

2 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή 

οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή 

Βαλκανική γλώσσα)  

-   

3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(χωρίς καµπίνα από Αγγλικά σε 

Ελληνικά ή οποιαδήποτε 

Ευρωπαϊκή ή Βαλκανική γλώσσα)  

-   

4 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

∆ιερµηνεία καµπίνας  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά) 
-   

5 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 

ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) 

∆ιερµηνεία καµπίνας (διάρκειας 4 

ωρών, από ευρωπαϊκή ή 

βαλκανική γλώσσα στα ελληνικά)   

-   

6 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-

ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟΙ 

 

Μετάφραση-Υπερτιτλισµοί (από 

αγγλικά σε ελληνικά, 

από γερµανικά  σε ελληνικά,  

από ρωσικά σε ελληνικά, 

από κινέζικα σε ελληνικά 

από  βουλγαρικά σε ελληνικά 

-   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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2) ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Α/ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

1 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(1) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,  

γερµανικά,    και το αντίστροφο) 

148   

2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(2) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα ρωσικά, κινέζικα, εβραϊκά, 

τούρκικα, βουλγάρικα    και το 

αντίστροφο) 

-   

2 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή 

οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή 

Βαλκανική γλώσσα)  

7   

3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(χωρίς καµπίνα από Αγγλικά σε 

Ελληνικά ή οποιαδήποτε 

Ευρωπαϊκή ή Βαλκανική γλώσσα)  

-   

4 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

∆ιερµηνεία καµπίνας  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά) 
-   

5 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 

ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) 

∆ιερµηνεία καµπίνας (διάρκειας 4 

ωρών, από ευρωπαϊκή ή 

βαλκανική γλώσσα στα ελληνικά)   

4   

6 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-

ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟΙ 

 

Μετάφραση-Υπερτιτλισµοί (από 

αγγλικά σε ελληνικά, 

από γερµανικά  σε ελληνικά,  

από ρωσικά σε ελληνικά, 

από κινέζικα σε ελληνικά 

από  βουλγαρικά σε ελληνικά 

-   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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3) ∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Α/ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

1 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(1) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,  

γερµανικά,    και το αντίστροφο) 

102   

2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(2) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα ρωσικά, κινέζικα, εβραϊκά, 

τούρκικα, βουλγάρικα    και το 

αντίστροφο) 

48   

2 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή 

οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή 

Βαλκανική γλώσσα)  

-   

3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(χωρίς καµπίνα από Αγγλικά σε 

Ελληνικά ή οποιαδήποτε 

Ευρωπαϊκή ή Βαλκανική γλώσσα)  

-   

4 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

∆ιερµηνεία καµπίνας  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά) 
-   

5 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 

ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) 

∆ιερµηνεία καµπίνας (διάρκειας 4 

ωρών, από ευρωπαϊκή ή 

βαλκανική γλώσσα στα ελληνικά)   

-   

6 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-

ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟΙ 

 

Μετάφραση-Υπερτιτλισµοί (από 

αγγλικά σε ελληνικά, 

από γερµανικά  σε ελληνικά,  

από ρωσικά σε ελληνικά, 

από κινέζικα σε ελληνικά 

από  βουλγαρικά σε ελληνικά 

-   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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4)      ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  

 

Α/ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

1 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(1) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,  

γερµανικά,    και το αντίστροφο) 

33   

2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(2) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα ρωσικά, κινέζικα, εβραϊκά, 

τούρκικα, βουλγάρικα    και το 

αντίστροφο) 

35   

2 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή 

οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή 

Βαλκανική γλώσσα)  

-   

3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(χωρίς καµπίνα από Αγγλικά σε 

Ελληνικά ή οποιαδήποτε 

Ευρωπαϊκή ή Βαλκανική γλώσσα)  

-   

4 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

∆ιερµηνεία καµπίνας  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά) 
-   

5 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 

ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) 

∆ιερµηνεία καµπίνας (διάρκειας 4 

ωρών, από ευρωπαϊκή ή 

βαλκανική γλώσσα στα ελληνικά)   

-   

6 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-

ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟΙ 

 

Μετάφραση-Υπερτιτλισµοί (από 

αγγλικά σε ελληνικά, 

από γερµανικά  σε ελληνικά,  

από ρωσικά σε ελληνικά, 

από κινέζικα σε ελληνικά 

από  βουλγαρικά σε ελληνικά 

-   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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5)    ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 

Α/ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ  

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

1 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(1) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά,  

γερµανικά,    και το αντίστροφο) 

635   

2 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(2) 

(Για έντυπο και διαφηµιστικό 

υλικό, συµφωνητικά, επιστολές, 

βιογραφικά, προγράµµατα, 

πολύπτυχα κλπ. Από τα Ελληνικά 

στα ρωσικά, κινέζικα, εβραϊκά, 

τούρκικα, βουλγάρικα    και το 

αντίστροφο) 

60   

2 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή 

οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή ή 

Βαλκανική γλώσσα)  

   

3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

∆ιερµηνεία 60΄ λεπτών  

(χωρίς καµπίνα από Αγγλικά σε 

Ελληνικά ή οποιαδήποτε 

Ευρωπαϊκή ή Βαλκανική γλώσσα)  

4   

4 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

∆ιερµηνεία καµπίνας  

(από Αγγλικά σε Ελληνικά) 
1   

5 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 

ΩΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ) 

∆ιερµηνεία καµπίνας (διάρκειας 4 

ωρών, από ευρωπαϊκή ή 

βαλκανική γλώσσα στα ελληνικά)   

-   

6 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-

ΥΠΕΡΤΙΤΛΙΣΜΟΙ 

 

Μετάφραση-Υπερτιτλισµοί (από 

αγγλικά σε ελληνικά, 

από γερµανικά  σε ελληνικά,  

από ρωσικά σε ελληνικά, 

από κινέζικα σε ελληνικά 

από  βουλγαρικά σε ελληνικά 

6   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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