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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΕΑΑ) 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»  

 

 

 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: A-459 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΤΣ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ Ε.Π.«Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.  2014-2020» 
ΣΤΟΝ Α.Π. 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 
(ΟΠΣ): 5039507 και από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
της  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
(προ ΦΠΑ) 

72.850.000,00 € 

 
 
 
 
 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) 
 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  
 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 
 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» 
 

Εκτιμώμενης αξίας  72.850.000,00 ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α. 24 %), 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα: 

 με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) ), β) τους όρους της παρούσας και γ) τα άρθρα του 
Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άρθρο 1:   Κύριος του Έργου/ Αναθέτων Φορέας/ Στοιχεία επικοινωνίας 
1.1  Αναθέτων Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

Οδός   : Ωρωπού 156 
Ταχ.Κωδ. : 111 46 Γαλάτσι 
Τηλ. : 210 214 4201 
E-mail : grammateia@eydap.gr 
Πληροφορίες : 210 7495246 και 210 7495260 

1.2   Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ   
Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) 

1.3   Φορέας κατασκευής του Έργου: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ   
Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) 

1.4       Προϊσταμένη Αρχή: Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
1.5       Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
1.6       Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Το Τεχνικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ 
 

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή / και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους 
προσφέροντες1  ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
 
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
 
2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  είναι τα ακόλουθα (συμπεριλαμβανομένων 
και τυχόν παραρτημάτων τους): 

α) η .…....................... Προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) 
β) η παρούσα Διακήρυξη  
γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   
δ) το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος 
ε) ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
στ) το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 
ζ) η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
η) το Τεύχος Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης Σύμβασης (Τ.Κ.Π.Υ.Σ.) 
θ) το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών έργων ΠΜ και ΗΜ  
ι) το Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής, 
ια) οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου, 
ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τον 
αναθέτοντα φορέα  επί όλων των ανωτέρω. 
 

 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

2021/S 027-067652
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www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.eydap.gr. Όσον αφορά στις εγκεκριμένες 
μελέτες (Τεχνική Μελέτη) η παραλαβή και αναπαραγωγή τους θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους 
με δική τους δαπάνη και ευθύνη κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Προσυμβατικού Ελέγχου και 
Δημοπρατήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, οδός Ιλισίων 9 & 
Λαοδικείας, 15771, Αθήνα 3ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 749 5260 , 210 749 5459.    
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 
Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Αναθέτοντος Φορέα, τα ανωτέρω 
έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση 
των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο 
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά 
την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την 
οποία δηλώνει τα ανωτέρω 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ...........................2  ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …............…3 
 
Άρθρο 3:  Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος / 
συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 257  του ν. 4412/2016.  

10/03/2021

16/03/2021
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Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.   117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.   
 
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα 
(στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΑΠ, Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, τκ 111 46), σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής4. Στον 
σφραγισμένο αυτό φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: «Προς τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, με 
αναθέτοντα φορέα την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 
………..…....». 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση εφαρμογής της παρ. α του άρθρου Α-459-95 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες 
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ'αρ.  117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται 
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 
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χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 
διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.   
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στις ως άνω περιπτώσεις που με 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 μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την 
αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.)5. 

 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς τον αναθέτοντα 
φορέα, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης του αναθέτοντος 
φορέα, μετά από σχετική απόφαση του αναθέτοντος φορέα, ο οποίος αποδέχεται το σχετικό αίτημα 
του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  των προσφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά 
της προσφοράς με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν 
με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική 
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Στις περιπτώσεις 
αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα 
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης 
δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 6.  

 
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  και αξιολόγησης των προσφορών - 
Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης / Προδικαστική Προσφυγή / Προσωρινή δικαστική 
προστασία 
 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση / Αξιολόγηση /  Έγκριση πρακτικού 
 
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 
παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί στους 
προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  
 
β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 
άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  
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γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
 
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης 
και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα Α-459-95 και Α-459-98 του  
Τ.Κ.Π.Υ.Σ.  
 
ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 
σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 
 
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
του άρθρου 24.2 της παρούσας, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση 
αυτή  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες7. 
 
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 
τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και 
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 71 (Α’ 112/03.07.2019), 
όπως ισχύει. 
  
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας), και το οποίο υποβάλλει στον αναθέτοντα φορέα, προς έγκριση. 8 
 
θ) Στη συνέχεια, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 
της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 
παρούσης. 
 
ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), ο 
αναθέτων φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
 
4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών 9 από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 
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προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 10. 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στον αναθέτοντα φορέα. 
 
 γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) του 
παρόντος άρθρου, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες αρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ο αναθέτων φορέας τυχόν ζητήσει την προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.11 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών,  σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα (στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΑΠ, 
Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, τκ 111 46), σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, 
σύμφωνα .. με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.  Στον σφραγισμένο αυτό φάκελο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: «Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, με αναθέτοντα φορέα την 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την ………..…....». 
 
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: 
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι ψευδή ή 
ανακριβή   ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας με την 
επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (λήψη επανορθωτικών μέτρων),12 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του αναθέτοντος φορέα για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός 
ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα 
η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. Σε 
αντίθετη περίπτωση καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συμμετοχής του 
προσωρινού αναδόχου που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
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την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου13. Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, 
στον αναθέτοντα φορέα για τη λήψη απόφασης. 
 
Ο αναθέτων φορέας προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
ε)   Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Α-459-316 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. ως ακολούθως: 
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή,  σε περίπτωση 
άσκησή της,  όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., όταν 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετά 
την επιτυχή ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο προσωρινός 
ανάδοχος, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, μετά από σχετική πρόσκληση του αναθέτοντος φορέα, μέσω 
της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Ο αναθέτων φορέας θα απευθύνει την 
προαναφερθείσα πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο μετά την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τελική έγκριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς στο μεγάλο 
έργο «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση - 
Επαναχρησιμοποίηση - Επεξεργασμένων Εκροών» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτελεί 
προϋπόθεση για τη σύναψη της υπόψη σύμβασης. Στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου A-459-104 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., προκειμένου να 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να 
πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του 
ίδιου άρθρου. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει 
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, κοινοποιείται  η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο14. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος να  προσέλθει 
σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του ο αναθέτων φορέας 
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση ειδικής 
ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, 
προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση 
επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 
του άρθρου Α-459-316 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ.        
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.γ της παρούσας για τον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 
του άρθρου Α-459-317 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 
 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
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έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος 
φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του.  

 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
 
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
υποσυστήματος προς τον αναθέτοντα φορέα, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο αναθέτων 
φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

 
Ο αναθέτων φορέας, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του αναθέτοντος φορέα και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
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Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας του 
αναθέτοντος φορέα κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συζήτηση της προσφυγής. 

 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων του αναθέτοντος φορέα. 

 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και ο αναθέτων φορέας, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις του αναθέτοντος φορέα, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση  της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής 
και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 
 
 
 Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου        
Α-459-316 και στο άρθρο Α-459-135 του Τεύχος Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της 
Σύμβασης (Τ.Κ.Π.Υ.Σ.). 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παραρτημάτων τους). Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω. 

1. Το συμφωνητικό 
2. Η παρούσα Διακήρυξη  
3. Η Οικονομική Προσφορά 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
6. Το Τεύχος Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης (Τ.Κ.Π.Υ.Σ) 
7. Οι  Τεχνικές Προδιαγραφές  
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
9. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου 
11. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα  
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. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    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. Σχέδια ή έγγραφα που περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με 
αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα 
παραπάνω, εφόσον αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. 

Σε κάθε περίπτωση η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την μετάφραση 
στην ελληνική ή/και την επικύρωση οποιουδήποτε τεχνικού στοιχείου από τα ως άνω, εντός 
ορισμένου διαστήματος, με μέριμνα και δαπάνες του διαγωνιζόμενου. 

6.5. Η  επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του π.δ. 71 (Α’ 112/03.07.2019), "Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)" 

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

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “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) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
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έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013»  

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

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

 - του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

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

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 - της με αριθ. ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β 1956): «Καθορισμός 
«Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016» 

- της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 

- της με αρ. 117384/26-10-2017  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

‒ της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β' 1312) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», 

‒ του Ν. 4548/2018 (Α' 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», 

‒ άρθρα 3 και 4 του Π.Δ. 167/1987 (Α' 83) “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 
Πρωτευούσης (E.YΔ.A.Π.)”. 

- της με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) απόφασης  του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού  «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.07/2015 (ΦΕΚ  Β’ 1822) υπουργικής  απόφασης:  Εθνική Κανόνες 
επιλεξιμότητας  δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020- Έλεγχοι  νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων ΕΣΠΑ  2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης  και Ενδιάμεσους  Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων  
αξιολόγησης  πράξεων».   

- του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α' 137)  
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-   του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167)  

- του Κανονισμού ΕΕ2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
τη κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

- της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την Ανάθεση και Εκτέλεση 
Συμβάσεων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση ΔΣ/ΕΥΔΑΠ (19924/21-11-2018 ΟΕ 
5-12-2018). 
 

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

 
7.3    Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 
7.4    Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π.: «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

2014-2020» στον Α.Π. 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5039507 και από πιστώσεις 
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα άρθρα 258 παρ. 12 και 36 
παρ. 6 του ν. 4412/2016 και εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ και καθοριστεί η 
διαδικασία κράτησης του ως άνω χρηματικού ποσού,  της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ 
των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το 
άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(Β' 2235) που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου.  

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
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κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου και εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 
2859/2000) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρο 1 του ν. 4281/2014 (αντιστροφή 
υποχρέωσης καταβολής Φ.Π.Α.). 

  
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο Α-459-152 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. και το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ. 
 
 
 
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Ο αναθέτων φορέας 15 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  310 του ν. 
4412/2016 και Α-459-103 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ.  και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα 16, δεν λαμβάνεται υπόψη.  
 
 
Άρθρο 10: Οριζόντια ρήτρα 
 
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί να αποφασίσει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την καλύτερη προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
301 του Ν. 4412/2016. 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα, κατά την έννοια της παρ.4 θ του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 
 
Επίσης, κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της 
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου: 

 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΘΩΝΑ» 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 72.850.000,00 Ευρώ (+ΦΠΑ 24%) 
και αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών:        55.479.685,75 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  18% :   9.986.343,44 €  

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών 
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα 
με τους όρους του άρθρου Α-459-156 παρ. 3. (α)  του Τ.Κ.Π.Υ.Σ: 5.891.942,63 €                                                                   

Σύνολο για αναθεώρηση:      71.357.971,82 € 

Αναθεώρηση (σύμφωνα με το άρθρο Α-459-153  του Τ.Κ.Π.Υ.Σ):   1.256.028,18  € 

Απολογιστικές εργασίες Α1:      200.000,00 € 

Γ.Ε.+Ο.Ε. Απολογιστικών εργασιών 18%:    36.000,00 € 

              

Γενικό Σύνολο:            72.850.000,00 € 
 

 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο διότι 
αφορά την κατασκευή ενός ενιαίου δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων. 

 

Βάσει της επιλεξιμότητας των δαπανών, το έργο αποτελείται από δύο διακριτά μέρη, εκ των 
οποίων:  

- Το πρώτο μέρος αφορά σε επιλέξιμες δαπάνες (δίκτυα, αντλιοστάσια ακαθάρτων).  

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του πρώτου μέρους του έργου ανέρχεται σε  65.850.000,00 
Ευρώ (+ΦΠΑ 24%) και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών:       50.128.550,15 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%:         9.023.139,03 € 

Απρόβλεπτα  (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών  
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.).,που αναλώνονται σύμφωνα  
με τους όρους του άρθρου Α-459-156 παρ. 3. (α)  του Τ.Κ.Π.Υ.Σ.:  5.323.652,03 € 

Σύνολο για αναθεώρηση:      64.475.341,21 € 
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Αναθεώρηση:             1.138.658,79 € 

Απολογιστικά:         200.000 € 

Γ.Ε.+Ο.Ε. Απολογιστικών 18%:       36.000,00 € 

              

Γενικό Σύνολο:            65.850.000,00 € 

 

- Το δεύτερο  μέρος αφορά σε μη επιλέξιμες δαπάνες (εξωτερικές διακλαδώσεις, 2ος 
καταθλιπτικός αγωγός, κλπ)  

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του δεύτερου μέρους του έργου ανέρχεται σε 7.000.000,00 
Ευρώ (+ΦΠΑ 24%) και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών:        5.351.135,60 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%:    963.204,41 € 

Απρόβλεπτα  (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών  
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.).,που αναλώνονται σύμφωνα  
με τους όρους του άρθρου Α-459-156 παρ. 3. (α)  του Τ.Κ.Π.Υ.Σ.:  568.290,60 € 

Σύνολο για αναθεώρηση:       6.882.630,61 € 

Αναθεώρηση:         117.369,39 € 

              

Γενικό Σύνολο :        7.000.000,00 € 
 

 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται - επί ποινή αποκλεισμού - να συμπληρώσουν την οικονομική προσφορά 
τους και για τα δύο μέρη του έργου (επιλέξιμο και μη), προκειμένου το σύνολο του έργου να 
κατασκευαστεί ταυτόχρονα από τον ίδιο οικονομικό φορέα και να είναι ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό. 
Επισημαίνεται ότι οι λογαριασμοί, οι ΑΠΕ κλπ. θα συντάσσονται βάσει του ανωτέρω διαχωρισμού του 
έργου, σε δύο μέρη σύμφωνα με τη μορφή του προϋπολογισμού δημοπράτησης. 

 
 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 
 

 Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων σε περιοχές  
του Δήμου Μαραθώνα. 
 
 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Αντικείμενο του έργου είναι κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του 
Δήμου Μαραθώνα για τη συλλογή και μεταφορά των αστικών λυμάτων στο αντλιοστάσιο 
ακαθάρτων Α8 στον Άγιο Παντελεήμονα. Τα έργα μεταφοράς από το αντλιοστάσιο Α8 
(συμπεριλαμβανομένου και του αντλιοστασίου αυτού) έως την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ) του Δήμου Μαραθώνα, η ΕΕΛ καθώς και τα έργα διάθεσης αποτελούν αντικείμενο άλλης 
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εργολαβίας. 
Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων της Νέας Μάκρης, 
συμπεριλαμβανομένων και των πολεοδομικών ενοτήτων Νέου Βουτζά (το τμήμα που ανήκει στο 
Δήμο Μαραθώνα), Αγίας Μαρίνας και Ζούμπερι, του οικισμού του Μαραθώνα και τμήματος του Άγιου 
Παντελεήμονα, καθώς και τα έργα μεταφοράς των ακαθάρτων από τις ως άνω περιοχές στο τελικό 
αντλιοστάσιο Α8. Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή δέκα (10) αντλιοστασίων 
ακαθάρτων, από τα οποία τα πέντε (5) είναι αντλιοστάσια μεταφοράς και τα υπόλοιπα πέντε (5) 
τοπικά αντλιοστάσια. 
Οι αγωγοί βαρύτητας είναι ονομαστικών διαμέτρων από Φ200 έως και Φ1.000 και μήκους 170,5 km, 
ενώ και οι κεντρικοί καταθλιπτικοί αγωγοί είναι δίδυμοι, ονομαστικών διαμέτρων από Φ110 έως και 
DN600 με μήκος διαδρομής 7,2 km.  
Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση 
των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 
 

Οι εργασίες της προς ανάθεση σύμβασης εμπίπτουν στην κατηγορία "Κατασκευαστικές εργασίες 
αποχετευτικών δικτύων" με CPV: 45232420-2. 

  
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 337 Ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 337 του Ν. 4412/2016 και Α-459-156 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες 
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 
αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 
έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους.  

 
 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε σαράντα μήνες (40) από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
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Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, εφόσον δεν 
ορίζεται άλλως στην παρούσα διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού και 
μόνο όσον αφορά στο περιεχόμενο των διατάξεων του ίδιου νόμου, οι οποίες δεν 
εφαρμόζονται από τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο Α-459-95 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου Α-459-302 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου 
τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (1.457.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ. 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

  
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο Α-459-302 

παρ. 4 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
 α) την ημερομηνία έκδοσης, 
 β) τον εκδότη, 
 γ) την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) ως κύριο του 

έργου 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 (εκτός των περιπτώσεων 
των γραμματίων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων), και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, 

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (κωδικός Α-459, έτος, τίτλος έργου) 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. 
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15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, ο αναθέτων φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον η 
εκτέλεση της 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. 

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου αν ο προσφέρων αποσύρει 

την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2  
της παρούσας. 

  
15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο Α-459-302 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
 
16.1 Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής ύστερα από σχετική αίτηση του 

αναδόχου μέχρι: 
 α) πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α για 

δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. 
 β) πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, για 

δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή 
ενσωματωθούν στο έργο.  

Συγκεκριμένα, δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο του έργου προκαταβολή σύμφωνα με τα 
ανωτέρω οριζόμενα μετά την εγκατάσταση του εργοταξίου επί τόπου του έργου και πάντως 
μετά την έγκριση του χρονοδιαγράμματος και την προσκόμιση της σύμβασης διαχείρισης ΑΕΚΚ 
του Άρθρου 12, παρ. 12.5 της ΕΣΥ και ύστερα από σχετική αίτηση του. Η προκαταβολή 
απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για λόγους που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έργο. 

16.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο. 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο Α-459-302 παρ. 1 β) του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 
10%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 του ν. 4412/2016, 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 10 % επί 
του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα ή του κυρίου 
του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντα φορέα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 
του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την έγκριση του τελικού 
λογαριασμού του έργου και προκειμένου να επιστραφεί το σύνολο των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο Α-459-302, 
παρ. 2 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού 
δημοπράτησης, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (728.500,00 €), για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή 
των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας. Η ισχύς αυτής ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου. 

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.17 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα / αναδόχου από 
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
 
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
 
Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους18.  
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - 
αποσφράγισης 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών19 ορίζεται η ……………, 
ημέρα ................................... και ώρα ................. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η ............................., 
ημέρα .................................. και ώρα ................ 

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντος φορέα, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή τεχνικοί λόγοι ή λόγοι που σχετίζονται με αποφάσεις 
της  ΑΕΠΠ ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά. 
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, (www.eydap.gr), καθώς και στον  ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών 
ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 
 
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
  
Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση 
της προσφοράς, ο αναθέτων φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον η εκτέλεση 
της 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. 
Για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
 
 
 
Άρθρο 20: Δημοσιότητα / Δαπάνες δημοσίευσης 
 

  Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις ………………..  

   
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

 1. Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου Α και η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε  στο 
ΚΗΜΔΗΣ, (Α.Δ.Α.Μ.:..................) 

 2. Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα (www.eydap.gr), 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

22/03/2021

Δευτέρα 10.00 π.μ.

29/03/2021

Δευτέρα 10.00π.μ.

04/02/2021
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3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, 
σύμφωνα με το ν. 4764/2020 και το άρθρο 15 του ν. 3669/2008. 
 
Γ.  Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης για τις συμβάσεις άνω των ορίων, δημοσιεύεται 
στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 294 του ν. 4412/2016. 

  
 Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

βαρύνουν τον  προϋπολογισμό της Ένωσης. 
 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο και 
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  
 
 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ , Ε του άρθρου 22 της παρούσας 
 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
  
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία υδραυλικών έργων  και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής: 

• αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Α της παρούσας αυτές θα πρέπει να 
ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης 

• αναφορικά με τις απαιτήσεις του 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως 
άνω άρθρο. 

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη20 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία,21 όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  
τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά  τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

22.A.2 Εάν ο αναθέτων φορέας  α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας  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   β) μπορεί να αποδείξει 
με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις 
των περιπτώσεων α) και β) της παρούσας παραγράφου δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
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έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά 
στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) με το οποίο ερωτάται 
εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις 
του.  Οι υποχρεώσεις των περιπτώσεων α) και β) της παρούσας παραγράφου παύουν να 
εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 
δεσμευτικού διακανονισμού. 

22.Α.2α Όταν ο αναθέτων φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

22.A.3   Διαγράφεται. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης   
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, ο αναθέτων φορέας 
διαθέτει 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 262 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 των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
280 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
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(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 22 

22.Α.6. Ο αναθέτων φορέας αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.23 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού. 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 φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.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. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β. – 22.Δ.) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ) στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 
της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Η αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης καθορίζεται ως 
εξής:  

α) Ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον ίσα με σαράντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (44.000.000,00 €) και 
πάγια τουλάχιστον ίσα με εννέα εκατομμύρια ευρώ (9.000.000,00 €). Από τα πάγια, υποχρεωτικά 
πρέπει το 30% να είναι μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός από τα 
επιβατικά αυτοκίνητα. 

 
β)  Πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με το 10% του προϋπολογισμού του έργου με 

αναθεώρηση χωρίς ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα παραπάνω αρκεί να πληρούνται σωρευτικά από το 
σύνολο των μελών της ένωσης.  

γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπτό όριο 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρ.4 του 
ν.3669/2008. 

Αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με την παρ. 
22.ΣΤ. του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

α) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν (για την κατηγορία έργων στην οποία 
υπάγεται το έργο) στη στελέχωσή τους τουλάχιστον επτά (7) τεχνικούς 11ετούς εμπειρίας. 
Καθένας από τους ανωτέρω, και μέχρι τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο, μπορεί να αντικατασταθεί 
από δύο (2) τεχνικούς  8ετούς εμπειρίας. Επίσης, καθένας από τους τελευταίους (8ετούς 
εμπειρίας), και έως τρεις (3), επιτρέπεται να αντικατασταθεί από δύο (2) τεχνικούς 5ετούς 
εμπειρίας. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα παραπάνω αρκεί να πληρούνται σωρευτικά από το 
σύνολο των μελών της ένωσης. 

β)   Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν κατασκευάσει από το 2011 και ως την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών ένα (1) τουλάχιστον υδραυλικό έργο δικτύου αποχέτευσης, με 
ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000 €) χωρίς 
ΦΠΑ και το οποίο δίκτυο αποχέτευσης να περιλαμβάνει βαρυτικούς και καταθλιπτικούς 
αγωγούς και  ένα τουλάχιστον αντλιοστάσιο. 

Στην περίπτωση της ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται από 
έναν τουλάχιστον οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε αυτήν. 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης 
 υγιεινής και ασφάλειας  

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει:  

- Πιστοποιητικό  ΙSO 9001: 2015  Συστήματα διαχείρισης ποιότητας - Απαιτήσεις 

- Πιστοποιητικό ΕΝ ΙSO 14001:2015 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

- Πιστοποιητικό OHSAS 1801:2007 Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία 
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Ο αναθέτων φορέας ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

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

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

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής24 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α' 75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22.Α της παρούσας 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις παρ.  22.Β.-
22.E. του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο 
οικονομικός φορέας υποβάλλει εντός της προθεσμίας που του έχει χορηγηθεί, αίτημα προς το 
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, ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής των ως άνω 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
αρχές. 
Κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με 
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, 
όπως η τριετής παραγραφή της παραγράφου 10 του άρθρου 73 ή η εφαρμογή της διάταξης της 
παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει 
κατόπιν θετικής απάντησης, ενώ ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο για την 
προσκόμιση δικαιολογητικών. 
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών25. 

 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 22.Α.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 26. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ 
και το ΕΕΕΣ  του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες 
του οποίου στηρίζεται. 
 
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α  έως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2  (ε) της παρούσας. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α. της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22.Β –Ε). 
 
 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2.α και 4 του άρθρου 22.Α. 

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων φορέας 
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διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, 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. 
 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής τους. Ειδικά, όσον αφορά στις υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες βεβαιώνεται η ακρίβεια 
των απλών αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων, αυτές γίνονται αποδεκτές, εφόσον φέρουν υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 
 
 

 
23.3   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α. 

 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από τον αναθέτοντα φορέα, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας27: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α., ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων 
εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)28, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 

• φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 
τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 
σε εξέλιξη 29. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση30 περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.   

• ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα31. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) 
για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν 
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υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ για τους ασφαλισμένους 
στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν 
αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι 
αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει 
υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  

• υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Επισημαίνεται ότι, επειδή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας απαιτείται 
να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να μεριμνούν 
να αποκτούν εγκαίρως τα ανωτέρω πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης που να καλύπτει την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του, 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.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 
 
(γ) για την παράγραφο Α.4.(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν 
έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  εκδίδεται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  Τα φυσικά 
πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. Ειδικά η  μη αναστολή των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων32.  
 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4(β) του άρθρου 22.Α, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα  πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα  
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 (β) 
του άρθρου 22 Α της παρούσας  
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Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis) 33 του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 (ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού34. 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή στο ΜΗΕΕΔΕ υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από 
τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους. 
 

 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 2235 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες 
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]. 

-  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. 
 - Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες  πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή στο ΜΗΕΕΔΕ, προσκομίζουν μόνο την 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές 
μετοχές, προσκομίζουν : 

        αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές 

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 
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τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν : 

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών. 

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Ο αναθέτων φορέας δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω 
αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και 
μόνο στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

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

 

(ζ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

 

23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ ή 
στο ΜΗΕΕΔΕ στην κατηγορία υδραυλικών έργων. 
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ. 
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Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(i) για την απόδειξη πλήρωσης της απαίτησης του 22.Γ.α) 
 
 (α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο ΜΕΕΠ ή το ΜΗΕΕΔΕ από τη 
βεβαίωση εγγραφής στην 7η τάξη για υδραυλικά έργα, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 
που περιέχει.  
 
 (β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, πρέπει να προσκομίζουν στους αναθέτοντες φορείς πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.  
 
 (γ) Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του 22.Γ.α) δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση 
εγγραφής της παρ. (α) για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή το ΜΗΕΕΔΕ επιχειρήσεις ή από το 
πιστοποιητικό εγγραφής της παρ. (β) για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, καθώς και στην 
περίπτωση αλλοδαπών οικονομικών φορέων που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
ή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω (παρ. (β)), 
υποβάλλουν, ως δικαιολογητικά, αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
 
 (ii) για την απόδειξη πλήρωσης της απαίτησης του 22.Γ.β) και για όλες τις περιπτώσεις οικονομικών 

φορέων στα προαναφερθέντα (α), (β), (γ), κρίνεται επαρκής απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας 
έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με υποψήφιο και θα εξετάσει αίτηση για 
πιστοδότησή του, με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισμού 
του έργου  (με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ), αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος.  

 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 
• από την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 
• από την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 
ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά 
τις κείμενες διατάξεις.  
 

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ. 
   
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(i) για την απόδειξη πλήρωσης της απαίτησης του 22.Δ.α): 
 

 (α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο ΜΕΕΠ ή το ΜΗΕΕΔΕ, από τη 
βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.5 (i) (α), η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 
που περιέχει.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, πρέπει να προσκομίζουν στους αναθέτοντες φορείς 
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πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και 
στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. 

 (γ) Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του 22.Δ.α) δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση 
εγγραφής της ανωτέρω παρ. (α) για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή το ΜΗΕΕΔΕ επιχειρήσεις ή 
από το πιστοποιητικό εγγραφής της ανωτέρω παρ. (β) για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, 
καθώς και στην περίπτωση αλλοδαπών οικονομικών φορέων που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε 
επίσημους καταλόγους ή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά 
τα ανωτέρω (παρ. (β)), οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, ως δικαιολογητικά, ένα ή 
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος XII 
του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με κατάλληλες βεβαιώσεις εμπειρίας, άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος, τίτλους σπουδών (πτυχία), βιογραφικά σημειώματα. 

 

ii)  για την απόδειξη πλήρωσης των απαιτήσεων του 22.Δ.β) και για όλες τις περιπτώσεις 
οικονομικών φορέων στα προαναφερθέντα (α), (β), (γ) πρέπει να προσκομιστεί κατάλογος 
παρόμοιων, ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο, έργων εκτελεσμένων από το 2011 
και έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά 
καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει (περαιώσει) κατά 
το προαναφερθέν χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένα (1) υδραυλικό έργο δικτύου 
αποχέτευσης (περιλαμβανομένων σε αυτό το δίκτυο βαρυτικών και καταθλιπτικών αγωγών 
και ενός τουλάχιστον αντλιοστασίου) με ελάχιστο προϋπολογισμό δημοπράτησης 15.000.000 
€ (προ ΦΠΑ).  

Στον κατάλογο αυτό θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

1. Τίτλος της σύμβασης – Ονομασία του Έργου – Τοποθεσία 

2. Ονομασία Αναδόχου (μεμονωμένη επιχείρηση ή κοινοπραξία) της σύμβασης 

3. Επιμερισμός των εργασιών κάθε επιχείρησης στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής 
σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας). 

4. Εργοδότης 

5. Ημερομηνίες έναρξης και περαίωσης του έργου  

6.  Προϋπολογισμός δημοπράτησης (προ ΦΠΑ)  

7. Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης 

Τα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των έργων, για όλες τις περιπτώσεις των οικονομικών 
φορέων, θα αναφέρουν τον προϋπολογισμό δημοπράτησης των έργων, το χρόνο περαίωσής 
τους και θα διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της επιστήμης και της 
τεχνικής και αν περατώθηκαν κανονικά. 

 
 
 
23.7  Δικαιολογητικά για τα πρότυπα του άρθρου 22.Ε. 
 
Οι οικονομικοί φορείς θα διαθέτουν σε ισχύ τα παρακάτω πιστοποιητικά: 

- Πιστοποιητικό ISO 9001 : 2015  Συστήματα διαχείρισης ποιότητας - Απαιτήσεις 
- Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 14001:2015 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή ισοδύναμο 
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- Πιστοποιητικό OHSAS 1801:2007 Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ή 
ισοδύναμο. 

Τα ως άνω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 
αλλιώς, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις μήνες 
πριν την υποβολή τους.  

 
 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, το οποίο έχει εκδοθεί 
μετά την πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών (αν έχει μεταβληθεί ενδιάμεσα η 
εκπροσώπηση προσκομίζονται δύο πιστοποιητικά) 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί τρεις μήνες πριν την 
υποβολή του. 

 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
 

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 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  υποβάλλουν στους αναθέτοντες φορείς 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 
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λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους. 
 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ ή το ΜΗΕΕΔΕ εφόσον υποβάλλουν  
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας Στην περίπτωση 
όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά36. 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ). 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 
αυτά. 
 
    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ. 
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την  υποβολή 
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Ειδικότερα, προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού: 
α) όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού για κάθε 

φορέα που διαθέτει τη χρηματοοικονομική ή επαγγελματική / τεχνική ικανότητα στον 
υποψήφιο οικονομικό φορέα, 

β) τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι διαθέτει την απαιτούμενη 
χρηματοοικονομική επάρκεια, που ο τρίτος διαθέτει στον προσφέροντα, 

γ)  τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι διαθέτει την απαιτούμενη 
επαγγελματική / τεχνική ικανότητα, που ο τρίτος διαθέτει στον προσφέροντα και 

δ) συμφωνητικό ή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του αρμοδίου καταστατικού 
οργάνου διοίκησής του ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση, από τα οποία 
θα προκύπτουν κατ' ελάχιστον τα εξής: 
• η συνεργασία με τον υποψήφιο και η παροχή προς τον υποψήφιο της 

χρηματοοικονομικής ή / και τεχνικής ή / και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, 
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ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του υποψηφίου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η 
σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρεται κατ' ελάχιστον στους 
συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για το Έργο και τον τρόπο δια του 
οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση του Έργου, 

• η ρητή δέσμευση να διαθέσει στον υποψήφιο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της Σύμβασης, 

• θα δηλώνεται το πρόσωπο που θα έχει την εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον 
οικονομικό φορέα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το Διαγωνισμό, 
περιλαμβανομένων και των εγγράφων που αποδεικνύουν τη δέσμευση του οικονομικού 
φορέα έναντι του υποψηφίου, 

• θα δεσμεύεται, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αναδειχθεί ανάδοχος, θα 
συνεργαστεί αποκλειστικά μαζί του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

• Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι 
καθίσταται από κοινού με τον υποψήφιο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

• Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας 
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται 
στην περίπτωση στ) του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α, Ν. 
4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις 
εργασίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

 
 
Άρθρο 24:  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να περιέχει37 τα ακόλουθα: 
 - α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
Σε διαγωνιζόμενο που δεν έχει υποβάλλει τα ως άνω (α) και (β) δεν θα παρέχεται πρόσβαση στα 
υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών διαγωνιζόμενων στη φάση κοινοποίησης της απόφασης 
έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 4.1. (θ) της παρούσας Διακήρυξης. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά 
υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν 
καταλλήλως οι σχετικές φόρμες. 
 
24.4 Στην περίπτωση που με 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 μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι 
μετά την αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 
 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 
που προτείνει. 
 

25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 
25.3 Οι πληρωμές θα γίνονται στον κύριο ανάδοχο. 
 
25.4 Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 
τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο Α-459-165 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. και το άρθρο 336 του Ν.4412/2016, 
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο Α-459-165 
του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. και το άρθρο 336 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
Άρθρο 26:  Διάφορες ρυθμίσεις 
 
26.1 Η διενέργεια διαγωνισμού και η σύσταση εργολαβίας του έργου, αποφασίστηκαν με την 
20767 από 13.01.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η παρούσα 
Διακήρυξη και λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την ............................................... Απόφαση 
του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ ΑΕ. 
 
26.2  Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Ανάδοχος του 
έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου που 
πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
 
26.3 Με την απόφαση, με αρ. πρωτ. 2211/10.07.2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η Ένταξη της Πράξης “Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων 
Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση - Επαναχρησιμοποίηση- Επεξεργασμένων Εκροών” με κωδικό ΜIS 
(ΟΠΣ) 5039507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020” - Κωδικός ενάριθμου 
έργου στον ΠΔΕ: 2019ΣΕ27510108. 
 
26.4 Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου, καθορίζεται τουλάχιστον σε δέκα (10) 
μηχανικούς αναλόγων προσόντων και πείρας με τη φύση και το μέγεθος του παρόντος έργου, 
από τους οποίους να είναι τουλάχιστον: 
• ένας (1) πολιτικός μηχανικός διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ), με 

δεκαπενταετή (15ετή) τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων έργων, 
• δύο (2) πολιτικοί μηχανικοί διπλωματούχοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ), με 

δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων έργων, 
• ένας (1) μηχανολόγος μηχανικός διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ), 

με δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων έργων, 
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• ένας (1) ηλεκτρολόγος μηχανικός διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ), 
με δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων έργων. 

 
Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση απαιτείται προσκόμιση στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται 
και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Α-459-139 του 
Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 
 
  

Αθήνα, Ιανουάριος 2021 

 

        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
  Η Αν/τρια Δ/ντρια ΔΕΑΑ      Ο Διευθυντής 
 Έργων Ανατολικής Αττικής      Έργων Ανατολικής Αττικής 

 

 

 
     Κ. Ν. Ταυλαράκη      Ευ. Φούγιας 
Πολιτικός Μηχανικός, MEng     Πολιτικός Μηχανικός, Phd 

  
 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

με την .......................................................  Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
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1  Μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
2  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία (εγκαίρως, 

ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
3  Συμπληρώνεται η έκτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Σε 

περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 264 του ν. 4412/2016, 
συμπληρώνεται, αντί της έκτης, η τέταρτη ημέρα (άρθρο 67/297 παρ. 2 ν. 4412/2016). Σε 
περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβ. και 
άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 ΚΥΑ (3821 Β'). 

4  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
5 Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 

4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 
6  Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 

4605/2019 και το άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 
ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής της ΥΔ και σε 
καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την συνολική προθεσμία υποβολής των προσφορών με την 
έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την προσφορά τους 
οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 

7  Πρβ άρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 28 του άρθρου 43 
του ν. 4605/2019 19 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 7 ν. 4609/2019 (Α 67) 

8  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 
χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 313 και 89 του ν. 4412/2016. 

9 Πρβλ. άρθρο Α-459-103 παρ. 1 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 
10 Πρβλ. άρθρο Α-459-103 παρ. 1 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 
11 Πρβλ. άρθρο Α-459-103 παρ. 2 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ. 
12  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λήψη επανορθωτικών 

μέτρων). 
13 Πρβλ. άρθρο Α-459-103 παρ. 6 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ.  
14 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που 

απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4.2 ε', μετά τον έλεγχο αυτής και τη 
διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β ) στην περίπτωση που δεν 
απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης (πρβλ. προηγούμενη υποσημείωση), μετά 
την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, κατά το άρθρο 4.2 
α' έως δ' της παρούσας και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής. 

15  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 

16   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
17 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) 
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 
4 του π.δ. της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

18 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις 
συμμετοχής. 

19  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 264 του ν. 
4412/2016. 

20 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 
4497/2017. Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” 
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νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, 
η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

21  Στο Μέρος ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ ( Λόγοι Αποκλεισμού ) αντί του όρου “δωροδοκία”, αναγράφεται ο όρος 
“διαφθορά” καθώς δεν έχει διορθωθεί με αντίστοιχο διορθωτικό ο Κανονισμός 2016/7 , όπως η 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016). 

22  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ 
( Άλλοι Λόγοι Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους της α.α ή του α.φ ). 

23 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017 Vossloh, 
ιδίως σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

24  Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν 
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. Άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

25 Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 
Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον 
χρόνο υπογραφής του ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική προθεσμία 
υποβολής των προσφορών, με την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν την προσφορά τους οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 

26  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού 
φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

27  Εφιστάται η προσοχή των αναθέτοντων φορέων στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που 
έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, 
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

28  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας 
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση." 

29  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής ενημερότητας οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως 
πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο Α-459-104 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23  από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

30 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

31  Πρβλ. ομοίως ως άνω υποσημείωση σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογιικής ενημερότητας. 
32  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet. 
33  Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών 

άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός 
φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
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cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ==    

34  Επισημαίνεται ότι ο αναθέτων φορέας, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι 
συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  

35 Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών αφορά μόνο στις 
ανώνυμες εταιρείες που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους 
υποψήφιους, είτε για μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους. 

36  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής 
ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

37  Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο 
«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format 
(PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον 
(υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. 
αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 
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!"#$%$&' !)"*%+*$+* !)"*,!$&,- .�."0�-,- 

1$+ %'- +-+2�*' &+$ �&%�#�*' .'0"*$,- *304+*�,- 

 

������� !

 

Ç «ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÕÄÑÅÕÓÅÙÓ ÊÁÉ ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÅÙÓ ÐÑÙÔÅÕÏÕÓÇÓ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ» 

ìå ôïí äéáêñéôéêü ôßôëï «Å.ÕÄ.Á.Ð. A.Å.», åäñåýïõóá óôïí ÄÞìï Ãáëáôóßïõ, ïäüò Ùñùðïý áñ. 156, 

ìå ÁÖÌ 094079101, ÄÏÕ ÖÁÅ Áèçíþí, üðùò åêðñïóùðåßôáé íüìéìá, (óôï åîÞò � «�."#.$.%.!

$.�.») åíåñãþíôáò ùò «������� !" ���#�$%&'(&!», äåóìåýåôáé âÜóåé ôùí ïñéæüìåíùí áðü ôïí 

&�'('��)*!+��,!2016/679 [«!"# $�% &'()$#)*# $+% ,-)"./% &'()/&+% 0%#%$" $�1 2&232'4#)*#1 

$+% 525(60%+% &'()+&".(7 8#'#.$9'# .#" 4"# $�% 2:27;2'� .-.:(,('*# $+% 525(60%+% #-$/% .#" 

$�% .#$<'4�)� $�1 =5�4*#1 >?@AB@CD E!2%".F1 D#%(%")6F1 4"# $�% G'()$#)*# H25(60%+%I»] 

áðÝíáíôé óôïõò ðñïóöÝñïíôåò ïéêïíïìéêïýò öïñåßò, óôïõò áíáäü÷ïõò ôùí äçìïóßùí óõìâÜóåùí ðïõ 

ðñïêçñýóóåé Þ/êáé áíáèÝôåé Þ/êáé åðéâëÝðåé, êáèþò êáé óôïõò ôõ÷üí ôñßôïõò åìðëåêüìåíïõò óôçí 

óýìâáóç, Þôïé, åíäåéêôéêþò áíáöåñüìåíïõò, óôïõò õðåñãïëÜâïõò, óôïõò ôñßôïõò ïéêïíïìéêïýò 

öïñåßò óôçí éêáíüôçôá ôùí ïðïßùí óôçñßæïíôáé ïé áíÜäï÷ïé óåâüìåíç ôçí éäéùôéêüôçôÜ ôïõò êáé 

åðáãñõðíþíôáò ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò åìðéóôåõôéêüôçôáò êáé ôçò áóöÜëåéáò ôùí ðñïóùðéêþí ôïõò 

äåäïìÝíùí. 

 

Ùò «ðñïóöÝñïíôåò ïéêïíïìéêïß öïñåßò» Þ «áíÜäï÷ïé» ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò ðáñïýóáò ÐïëéôéêÞò 

Ðñïóôáóßáò Ðñïóùðéêþí ÄåäïìÝíùí ïñßæïíôáé üëïé ïé ïéêïíïìéêïß öïñåßò ïé ïðïßïé õðïâÜëïõí 

ðñïóöïñÜ Þ óôïõò ïðïßïõò êáôáêõñþíåôáé ìßá óýìâáóç Ýñãïõ, ìåëÝôçò, ðáñï÷Þò ôå÷íéêþí êáé 

ëïéðþí åðéóôçìïíéêþí õðçñåóéþí, ðñïìÞèåéáò Þ ðáñï÷Þò ãåíéêþí õðçñåóéþí üðùò ïé Ýííïéåò áõôÝò 

ïñßæïíôáé óôïí í. 4412/2016 ðåñß äçìïóßùí óõìâÜóåùí Ýñãùí, ðñïìçèåéþí êáé õðçñåóéþí (Á� 147). 

 

 

-3(4*5!

 

Óêïðüò ôçò ðáñïýóáò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò Ðñïóùðéêþí ÄåäïìÝíùí (åöåîÞò ç «4(8�:�3 »I åßíáé 

áöåíüò ç ðåñéãñáöÞ ôïõ ðëáéóßïõ åíôüò ôïõ ïðïßïõ ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. åðåîåñãÜæåôáé ôá ðñïóùðéêÜ 

äåäïìÝíá ôùí ðñïóöåñüíôùí ïéêïíïìéêþí öïñÝùí, ôùí áíáäü÷ùí êáé ôùí ôõ÷üí ôñßôùí 

åìðëåêüìåíùí óôçí óýìâáóç êáé áöåôÝñïõ ç åíçìÝñùóÞ ôïõò ó÷åôéêÜ ìå ôï åßäïò ôùí äåäïìÝíùí 

ðïõ óõëëÝãåé ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å., ï ôñüðïò åðåîåñãáóßáò ôïõò (óõëëïãÞ, êáôá÷þñçóç, áðïèÞêåõóç, 

÷ñÞóç, äéáâßâáóç ê.Ü.), ôá ìÝóá ðñïóôáóßáò ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí êáé ôá äéêáéþìáôá ôùí 

õðïêåéìÝíùí ôùí äåäïìÝíùí (ðñïóöÝñïíôåò ïéêïíïìéêïß öïñåßò, áíÜäï÷ïé êáé ëïéðÜ åìðëåêüìåíá 

óôçí óýìâáóç ðñüóùðá) Ýíáíôé áõôÞò ôçò åðåîåñãáóßáò, ç ïðïßá óå êÜèå ðåñßðôùóç äéåíåñãåßôáé ìå 

áîéüðéóôï êáé äéáöáíÞ ôñüðï.  

 

Åöüóïí ôá áíùôÝñù ðñüóùðá áðïôåëïýí íïìéêÜ ðñüóùðá, ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. äéáôçñåß ôï äéêáßùìá 

åðåîåñãáóßáò ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí ôùí ìåôü÷ùí, ôùí ìåëþí ôïõ äéïéêçôéêïý Þ/êáé åðïðôéêïý 

ôïõò ïñãÜíïõ, ôùí äéá÷åéñéóôþí, ôùí íïìßìùí åêðñïóþðùí ôïõò êáé åíäå÷ïìÝíùò ôïõ ðñïóùðéêïý 

ðïõ áõôïß áðáó÷ïëïýí êáèþò êáé Üëëùí óõíåñãáôþí ôïõò ðïõ ìðïñåß íá áíáëÜâïõí ôçí õëïðïßçóç 

ôïõ óõìâáôéêïý áíôéêåéìÝíïõ (ð.÷. ôá ìÝëç ïìÜäáò åñãáóßáò ôïõ áíáäü÷ïõ ãéá ôçí åêôÝëåóç 

óýìâáóçò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí ïé ïðïßïé äåí èá óõìâÜëëïíôáé ìáæß ôïõ ìå óýìâáóç åîáñôçìÝíçò 

åñãáóßáò). 

 

Ç ðáñïýóá ðïëéôéêÞ Ý÷åé åöáñìïãÞ óå üëá ôá äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ðïõ åðåîåñãÜæåôáé 

ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. áíåîáñôÞôùò ôïõ ôüðïõ Þ/êáé ôïõ ìÝóïõ óõëëïãÞò Þ/êáé áðïèÞêåõóÞò ôïõò. 
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Õðåýèõíç Ðñïóôáóßáò Ðñïóùðéêþí ÄåäïìÝíùí ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. Ý÷åé ïñéóôåß ç Áéêáôåñßíç 

ÂëáóôÜñç (dpo@eydap.gr). 

 

 

;�<=-!$�!

!

"4>?@A'(5!�4>B>C���D�5!3��!-3(4*5!�4>B>C���D�5!:�'!E>E()F'�'!4C(��4�3(?!G�C�3: C�!

 

Ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. Ý÷åé äéêáßùìá ùò õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò íá ðñïâáßíåé óå åðåîåñãáóßá ôùí 

áíáãêáßùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôùí ðñïóöåñüíôùí ïéêïíïìéêþí öïñÝùí, ôùí 

áíáäü÷ùí ìå ôïõò ïðïßïõò óõìâÜëëåôáé êáèþò êáé üëùí ôùí ôõ÷üí ôñßôùí åìðëåêüìåíùí óôçí 

óýìâáóç, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá õðåñãïëÜâùí Þ äáíåéæüíôùí ôçí åìðåéñßá.  

 

Ç åðåîåñãáóßá ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí ôùí ùò Üíù öõóéêþí ðñïóþðùí èá ãßíåôáé 

áðïêëåéóôéêÜ ãéá óêïðïýò áîéïëüãçóÞò ôïõò óôá ðëáßóéá äéáäéêáóßáò áíÜèåóçò, åêôÝëåóçò 

õëïðïßçóçò êáé õðïóôÞñéîçò êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôçò äçìüóéáò óýìâáóçò ðïõ ðñüêåéôáé íá óõíáöèåß 

Þ õößóôáôáé ìåôáîý áõôþí êáé ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. êáé ãéá óêïðïýò ó÷åôéæüìåíïõò ìå ôçí åêðëÞñùóç 

ôùí åí ãÝíåé õðï÷ñåþóåþí ôïõò ðïõ áðïññÝïõí åßôå áðü ôçí óõíáöèåßóá óýìâáóç, åßôå åõèÝùò áðü 

ôï íüìï, óýìöùíá ìå ôéò ðñïâëÝøåéò ôïõ åèíéêïý êáé åíùóéáêïý äéêáßïõ.  
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¼ëá ôá äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ðïõ õðüêåéíôáé óå åðåîåñãáóßá áðü ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. 

Ý÷ïõí ãíùóôïðïéçèåß óå áõôÞí áðü ôï ßäéï ôïí ðñïóöÝñïíôá ïéêïíïìéêü öïñÝá Þ ôïí áíÜäï÷ï Þ 

ðñïêýðôïõí áðü ðñïäÞëùò äçìïóéïðïéçìÝíá óôïé÷åßá Þ äçìüóéåò áñ÷Ýò ýóôåñá áðü íüìéìç 

ðñüóâáóç óå áõôÝò. 

 

Åíäåéêôéêþò, êáé ü÷é ðåñéïñéóôéêþò, ìå ôçí ðáñïýóá ðïëéôéêÞ ðñïâëÝðåôáé üôé óõëëÝãïíôáé ôá 

äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôùí áíùôÝñù áíáöåñüìåíùí öõóéêþí ðñïóþðùí ãéá óêïðïýò 

ó÷åôéêÜ éäßùò ìå ôçí åêôÝëåóç ôçò äçìüóéáò óýìâáóçò óýìöùíá ìå ôïí í.4412/2016, ôçò ôÞñçóçò 

áñ÷åßïõ óõìâÜóåùí, ôùí áðáñáßôçôùí åðéäüóåùí åããñÜöùí, ôçò åêêáèÜñéóçò äáðáíþí êáé ôùí 

åêáôÝñùèåí áðáéôÞóåùí, ôçò Ýêäïóçò åíôïëþí ðëçñùìÞò. 

 

Ôá äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ðïõ óõëëÝãåé ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. óôï ðëáßóéï ôùí äéáäéêáóéþí 

áíÜèåóçò êáé ôùí óõìâÜóåùí ðïõ ôåëéêþò êáôáêõñþíåé óôïõò áíáäü÷ïõò, ùò áõôÜ áöïñïýí êáôÜ 

ðåñßðôùóç ôçí åêÜóôïôå óýìâáóç, åíäå÷ïìÝíùò íá áöïñïýí êáôÜ ðåñßðôùóç ôá åîÞò:  
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Óå ðåñßðôùóç ðïõ ìå ðñùôïâïõëßá ïñéóìÝíïõ ðñïóöÝñïíôïò ïéêïíïìéêïý öïñÝá, áíáäü÷ïõ Þ ôñßôïõ 

åìðëåêüìåíïõ óôçí óýìâáóç ðñïóêïìéóôïýí äéêáéïëïãçôéêÜ ðïõ åìðåñéÝ÷ïõí êáé Üëëåò êáôçãïñßåò 

áðëþí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá Þ äåäïìÝíùí åéäéêþí êáôçãïñéþí, ðïõ äåí Ý÷ïõí 

ðñïâëåöèåß óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôçí ùò Üíù ðáñÜãñáöï, áõôÜ ðáñÝ÷ïíôáé åëåõèÝñùò êáé ìå 

ôç ñçôÞ óõãêáôÜèåóÞ ôïõò êáé èá óõíõðïâëçèïýí óå åðåîåñãáóßá, åöüóïí áðáéôåßôáé, óôï ðëáßóéï 

ôùí ùò Üíù óêïðþí. 

 

Ç åðåîåñãáóßá ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí ôùí áíùôÝñù ðñïóþðùí åêêéíåß ìå ôçí åêäÞëùóç 

åíäéáöÝñïíôïò ãéá ôçí óõììåôï÷Þ óå ïñéóìÝíç äéáäéêáóßá áíÜèåóçò ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. êáé ôçí 

ìåôÝðåéôá õðïâïëÞ ó÷åôéêÞò ðñïóöïñÜò ðáñÝ÷ïíôáò ôá áðáéôïýìåíá áðü ôçí äéáêÞñõîç Þ ôéò åí 

ãÝíåé ðñïäéáãñáöÝò äéåîáãùãÞò ôçò äéáäéêáóßáò óôïé÷åßá, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá ïíïìáôåðþíõìï, 

ðáôñþíõìï, ÁÖÌ, äéåýèõíóç, ôçëÝöùíï, áðüóðáóìá ðïéíéêïý ìçôñþïõ ê.ëð. ôá ïðïßá 

áðïèçêåýïíôáé åßôå ìå çëåêôñïíéêü ôñüðï åßôå ü÷é. Ôï åßäïò ôùí ìåôÝðåéôá ðñÜîåùí åðåîåñãáóßáò 

ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí (êáôÜ ôï ðñïóõìâáôéêü áëëÜ êáé ôï óõìâáôéêü óôÜäéï) åîáñôÜôáé áðü 

ôéò ðñïâëÝøåéò äéåîáãùãÞò êÜèå äéáäéêáóßáò (äéáêÞñõîç ê.ëð.), óýìöùíá êáé ìå ôçí åèíéêÞ êáé 

ÅíùóéáêÞ íïìïèåóßá ðåñß áíÜèåóçò äçìïóßùí óõìâÜóåùí êáé èá ãßíïíôáé ìå óêïðü, ìåôáîý Üëëùí, 

ôçí áîéïëüãçóç ôùí ðñïóöïñþí êáé ôçí åðéêïéíùíßá ìå ôïõò ïéêïíïìéêïýò öïñåßò áëëÜ êáé ôïõò 

áíáäü÷ïõò ìåôÜ ôçí óýíáøç ôçò óýìâáóçò. 

 

 

������ !"#$ %$& '(')'*+,#-,& %./ 0'0��1/./ (*�#.(���2 3,*,�%�*, 

 

ÍïìéêÞ âÜóç ôçò åðåîåñãáóßáò ôùí äåäïìÝíùí åê ìÝñïõò ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. áðïôåëåß ç åíÜóêçóç 

äçìüóéáò åîïõóßáò êáè� ï ìÝñïò áõôÞ åêäçëþíåôáé ìå ôçí äéåíÝñãåéá äéáäéêáóéþí áíÜèåóçò 

äçìïóßùí óõìâÜóåùí êáé êáôáêýñùóçò áõôþí êáôÜ ôá ïñéæüìåíá óôï  í.4412/2016 êáèþò êáé 

åðßâëåøçò ôçò åêôÝëåóçò ôùí ó÷åôéêþí óõìâÜóåùí ðïõ èá êáôáñôéóôïýí. Óôï ðëáßóéï áõôþí ôùí 

äéáäéêáóéþí áíÜèåóçò (ðñïóõìâáôéêü óôÜäéï) áëëÜ êáé êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôçò óýìâáóçò áðü ôïí 

áíÜäï÷ï êáé ôõ÷üí ôñßôá åìðëåêüìåíá óå áõôÞí ðñüóùðá, üðùò õðåñãïëÜâïõò (óõìâáôéêü óôÜäéï) 

ðñáãìáôïðïéåßôáé áöåíüò áîéïëüãçóç ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôùí ïéêïíïìéêþí 
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öïñÝùí ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôçí äéáãùíéóôéêÞ Þ ìç äéáäéêáóßá óýìöùíá ìå ôï í. 4412/2016 êáé ôçí 

äéáêÞñõîç (åÜí õößóôáôáé) ðñïêåéìÝíïõ íá áíáôåèåß êáé êáôáêõñùèåß ç äçìüóéá óýìâáóç êáé 

áöåôÝñïõ äéáóöÜëéóç ôçò ôÞñçóçò ôùí óõìâáôéêþí äåóìåýóåùí ôùí áíáäü÷ùí êáé ôùí ôñßôùí 

ðñïóþðùí ìÝóù ôçò åðåîåñãáóßáò ôùí ðñïóùðéêþí ôïõò äåäïìÝíùí (ð.÷. áðïèÞêåõóç äåäïìÝíùí). 

 

Åê ôùí ùò Üíù ðñïêýðôåé üôé ôï óýííïìï ôçò åðåîåñãáóßáò áðü ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ôùí 

ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí ôùí ðñïóöåñüíôùí ïéêïíïìéêþí öïñÝùí áëëÜ êáé ôùí áíáäü÷ùí åäñÜæåôáé 

åðéðëÝïí êáé óôçí ôÞñçóç Ýííïìùí, áðïññåïõóþí éäßùò åê ôïõ í. 4412/2016, õðï÷ñåþóåùí ôçò 

Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å., óôçí äéáóöÜëéóç ôïõ äçìïóßïõ óõìöÝñïíôïò åîáóöáëßæïíôáò ìÝóù ôçò áíÜèåóçò 

äçìïóßùí óõìâÜóåùí ôçí áðïöõãÞ äéáóðÜèéóçò äçìïóßïõ ÷ñÞìáôïò êáé óôçí åîõðçñÝôçóç ôõ÷üí 

Ýííïìùí óõìöåñüíôùí ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å.. 

 

 

4�,!-!,#$ �,� ���/�(�-$#$ %./ 0'0��1/./ (*�#.(���2 3,*,�%�*, #' %*-%�5& 

 

Ôá óôïé÷åßá ôùí áíùôÝñù ìíçìïíåõüìåíùí ðñïóþðùí (ðñïóöÝñïíôåò ïéêïíïìéêïß öïñåßò, áíÜäï÷ïé 

ê.Ü.) åíäÝ÷åôáé íá ãíùóôïðïéïýíôáé êáé óå Üëëá ôñßôá öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá êáé äçìüóéåò áñ÷Ýò 

Þ íá ãíùóôïðïéïýíôáé êáé íá õðüêåéíôáé óå åðåîåñãáóßá êáé áðü ôñßôïõò óõíåñãÜôåò ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. 

Á.Å. ðïõ åíåñãïýí õðü ôçí åðïðôåßá êáé ôéò êáôåõèýíóåéò ôçò ôåëåõôáßáò, ùò åêôåëïýíôåò ôçí 

åðåîåñãáóßá, ìå ôïõò ïðïßïõò ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. äåóìåýåôáé ìå óýìâáóç ðïõ èá åîáóöáëßæåé ôçí 

ðñïóôáóßá ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá åê ìÝñïõò ôïõò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 28 ðáñ. 3 

ôïõ Êáíïíéóìïý (ÅÅ) 2016/679, üðùò åíäåéêôéêÜ åôáéñåßåò ðïõ èá áíáëáìâÜíïõí ôçí ÷ñÞóç êáé 

äéá÷åßñéóç ôùí ðëçñïöïñéêþí ôçò óõóôçìÜôùí, ôçí åðéêïéíùíßá ìå ôïõò êáôáíáëùôÝò, ôçí 

áðïóôïëÞ ëïãáñéáóìþí êáé åíçìåñþóåùí, ôçí äéïéêçôéêÞ õðïóôÞñéîç ôùí õðçñåóéþí ôçò 

Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å., ç óõíåñãáóßá ìå ôïõò ïðïßïõò êñßíåôáé áíáãêáßá ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ 

õëïðïßçóç ôçò ìåôáîý ôïõò ó÷Ýóçò êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ ëåéôïõñãßá ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. Ç 

ðïëéôéêÞ ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí áðü åêôåëïýíôá ôçí åðåîåñãáóßá 

ðñüóùðá ãéá ëïãáñéáóìü ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ùò õðåýèõíïõ åðåîåñãáóßáò ðáñáôßèåôáé óôï ÌÝñïò 

Â� ôçò ðáñïýóáò. 

 

ÁíáëõôéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôéò åðùíõìßåò ôùí óõíåñãáôþí ìáò äýíáôáé íá ðáñáó÷åèåß êáôüðéí 

õðïâïëÞò ó÷åôéêïý áéôÞìáôïò. 

 

4�,%�*$#$ %./ 0'0��1/./ (*�#.(���2 3,*,�%�*, 

 

Ç äéáôÞñçóç êáé åðåîåñãáóßá ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá èá ëÜâåé ÷þñá êáè� üëç ôçí 

äéÜñêåéá ôçò äéáäéêáóßáò áíÜèåóçò, ôçò óõìâáôéêÞò ó÷Ýóçò ôùí áíáäü÷ùí ìå ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. 

êáé ôùí åðéìÝñïõò óõìâáôéêþí ôçò äåóìåýóåùí áíÜëïãá ìå ôç öýóç áõôþí. 

 

ÌåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò äçìüóéáò óýìâáóçò êáôÜ ôïõò åéäéêüôåñïõò üñïõò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óå 

áõôÞí Þ ìåôÜ áðü ôõ÷üí êáôáããåëßá ôçò óýìâáóçò, ç åðåîåñãáóßá ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí áðü 

ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. èá åîáêïëïõèÞóåé íá õößóôáôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óêïðïýò áðïèÞêåõóçò, ãéá 

ôçí ôÞñçóç áñ÷åßïõ Þ/êáé ãéá ôçí ðåñßðôùóç Ýãåñóçò áîßùóçò áðü ïðïéïíäÞðïôå Ý÷åé Ýííïìï 

óõìöÝñïí Þ/êáé åëÝã÷ïõ áðü ôéò äçìüóéåò áñ÷Ýò. 

 

4��,�6�,%, �,� "#�$#� %�5& 

 

Ìå ôïí Êáíïíéóìü áíáãíùñßæïíôáé êáé äéáóöáëßæïíôáé ôá áêüëïõèá äéêáéþìáôá ôùí ðñïóöåñüíôùí 

ïéêïíïìéêþí öïñÝùí, ôùí áíáäü÷ùí êáé ôùí ôñßôùí åìðëåêüìåíùí óôçí óýìâáóç ðñïóþðùí: 

ü Äéêáßùìá äéáöáíïýò, êáôáíïçôÞò êáé åýêïëá ðñïóâÜóéìçò åíçìÝñùóçò ãéá ôçí Üóêçóç ôùí 

äéêáéùìÜôùí ðïõ áðïññÝïõí áðü ôïí Êáíïíéóìü (Üñèñá 12, 13, 14, 15 Ýùò 22 ôïõ 

Êáíïíéóìïý), äçëáäÞ äéêáßùìá åíçìÝñùóçò ãéá ôï ðþò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ôá ðñïóùðéêÜ 
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äåäïìÝíá (üðùò áíáëõôéêÜ ãßíåôáé ìå ôçí ÐïëéôéêÞ ÏñèÞò ×ñÞóçò êáé Ðñïóôáóßáò 

Ðñïóùðéêþí ÄåäïìÝíùí ðïõ Ý÷åé áíáñôçèåß óôçí éóôïèÝóç ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å., 

www.eydap.gr) 

ü Äéêáßùìá ðñüóâáóçò (Üñèñï 15 ôïõ Êáíïíéóìïý) óôá ðñïóùðéêÜ äåäïìÝíá ðïõ Ý÷ïõí 

óõëëå÷èåß. Óçìåéþíåôáé üôé ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. èá ðáñÜó÷åé áíôßãñáöï ôùí äåäïìÝíùí 

ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá êáôüðéí ó÷åôéêïý áéôÞìáôïò ôïõ õðïêåéìÝíïõ ôùí ðñïóùðéêþí 

äåäïìÝíùí. Ãéá ôõ÷üí åðéðëÝïí áíôßãñáöá ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá 

åðéâÜëåé ôçí êáôáâïëÞ åýëïãïõ êüóôïõò. Ôï äéêáßùìá ëÞøçò áíôéãñÜöïõ äåí åðçñåÜæåé 

äõóìåíþò ôá äéêáéþìáôá êáé ôéò åëåõèåñßåò Üëëùí ðñïóþðùí. 

ü Äéêáßùìá äéüñèùóçò (Üñèñï 16 ôïõ Êáíïíéóìïý) ôõ÷üí áíáêñéâþí ðñïóùðéêþí 

ðëçñïöïñéþí. 

ü Äéêáßùìá äéáãñáöÞò («äéêáßùìá óôç ëÞèç») (Üñèñï 17 ôïõ Êáíïíéóìïý) ôùí äåäïìÝíùí. Ôï 

äéêáßùìá äéáãñáöÞò � äéêáßùìá óôç ëÞèç äåí ìðïñåß íá  åöáñìïóèåß óôï âáèìü ðïõ ç 

åðåîåñãáóßá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá ôçí ôÞñçóç íïìéêÞò õðï÷ñÝùóçò, ãéá ëüãïõò äçìïóßïõ 

óõìöÝñïíôïò, ãéá ôçí èåìåëßùóç, Üóêçóç Þ õðïóôÞñéîç íïìéêþí áîéþóåùí Þ ãéá óêïðïýò 

áñ÷åéïèÝôçóçò, åðéóôçìïíéêÞò Þ éóôïñéêÞò Ýñåõíáò Þ ãéá óôáôéóôéêïýò óêïðïýò åê ìÝñïõò 

ôçò ÅÕÄÁÐ Á.Å.. 

ü Äéêáßùìá åîáóöÜëéóçò ôïõ ðåñéïñéóìïý ôçò åðåîåñãáóßáò ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí, 

åêôüò ôçò áðïèÞêåõóçò áõôþí (Üñèñï 18 ôïõ Êáíïíéóìïý). 

ü Äéêáßùìá åíáíôßùóçò (Üñèñï 21 ôïõ Êáíïíéóìïý) óôçí åðåîåñãáóßá ôùí ðñïóùðéêþí 

äåäïìÝíùí. ÄçëáäÞ, ôá õðïêåßìåíá ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí (ðñïóöÝñïíôåò ïéêïíïìéêïß 

öïñåßò, áíÜäï÷ïé ê.ëð.) äéêáéïýíôáé íá áíôéôá÷èïýí áíÜ ðÜóá óôéãìÞ êáé ãéá ëüãïõò ðïõ 

ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí éäéáßôåñç êáôÜóôáóÞ ôïõò óôçí åðåîåñãáóßá ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí 

ðïõ ôá áöïñïýí. Ùóôüóï, óôï ðëáßóéï ôçò áíÜèåóçò êáé åêôÝëåóçò äçìüóéáò óýìâáóçò, ç 

Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. äéáôçñåß ôï äéêáßùìá ôçò åðåîåñãáóßáò ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí ðáñÜ 

ôçí åíäå÷üìåíç åíáíôßùóç êÜðïéïõ áðü ôá áíùôÝñù ðñüóùðá åöüóïí õðÜñ÷ïõí åðéôáêôéêïß 

êáé íüìéìïé ëüãïé ãéá ôçí åðåîåñãáóßá, ïé ïðïßïé õðåñéó÷ýïõí ôùí óõìöåñüíôùí, ôùí 

äéêáéùìÜôùí êáé ôùí åëåõèåñéþí ôïõ õðïêåéìÝíïõ ôùí äåäïìÝíùí Þ ãéá ôçí èåìåëßùóç, 

Üóêçóç Þ õðïóôÞñéîç íïìéêþí áîéþóåþí ôçò åê ôçò äçìüóéáò óýìâáóçò. 

ü Äéêáßùìá áíÜêëçóçò ôçò Þäç äïèåßóáò óõãêáôÜèåóçò (Üñèñï 7 ôïõ Êáíïíéóìïý), äçëáäÞ 

ôá õðïêåßìåíá ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí äýíáíôáé íá áíáêáëÝóïõí ôçí óõãêáôÜèåóÞ ôïõò 

ïðïéáäÞðïôå óôéãìÞ áðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ðïõ ãßíåôáé ìå âÜóç 

ðñïçãïýìåíç óõãêáôÜèåóç. Ç íïìéìüôçôá ôçò åðåîåñãáóßáò ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí äåí 

åðçñåÜæåôáé áðü ôçí áíÜêëçóç ôçò óõãêáôÜèåóçò Ýùò ôï ÷ñïíéêü óçìåßï ðïõ áéôÞèçêå ç 

áíÜêëçóç. 

ü Äéêáßùìá êáôáããåëßáò óôçí áñìüäéá åðïðôéêÞ áñ÷Þ: Áñ÷Þ Ðñïóôáóßáò ÄåäïìÝíùí 

Ðñïóùðéêïý ×áñáêôÞñá (Ë. Êçöéóßáò 1-3, ÁèÞíá, Ô.Ê. 115 23, +30 210 6475600, 

contact@dpa.gr) óå ðåñßðôùóç ðáñáâßáóçò ôùí áíùôÝñù äéêáéùìÜôùí. 

Ôá õðïêåßìåíá ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ìðïñïýí íá áóêÞóïõí ôá äéêáéþìáôÜ ôïõò 

áðïóôÝëëïíôáò e-mail óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç dpo@eydap.gr Þ ìå åðéóôïëÞ óôçí äéåýèõíóç 

Éëéóßùí 9, ÁèÞíá 157 71, óõìðëçñþíïíôáò ôï ó÷åôéêü Ýíôõðï Üóêçóçò äéêáéùìÜôùí ðïõ ðáñÝ÷åôáé.  

 

Ðáñáêáëïýìå ôá ó÷åôéêÜ áéôÞìáôá íá óõíïäåýïíôáé áðü ôá êáôÜëëçëá áðïäåéêôéêÜ óôïé÷åßá 

ôáõôïðïßçóçò ôïõ ðñïóþðïõ óáò, ìå ôçí ñçôÞ åðéöýëáîç ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. íá æçôÞóåé ôçí ðáñï÷Þ 

ðñüóèåôùí ðëçñïöïñéþí ìå óêïðü ôçí ôáõôïðïßçóç êáé åðéâåâáßùóç ôùí óôïé÷åßùí óáò. 

 

 

7'3/��" �,� �*+,/.%��" �1%*, 

 

Ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ëáìâÜíåé ó÷åôéêÞ ðñüíïéá ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí êáé áíáãêáßùí ôå÷íéêþí êáé 

ïñãáíùôéêþí ìÝôñùí ãéá ôç äéáöýëáîç ôüóï ôçò ôå÷íïëïãéêÞò üóï êáé ôçò öõóéêÞò áóöÜëåéáò ôùí 

ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 32 ôïõ Êáíïíéóìïý, üðùò åíäåéêôéêÜ êñõðôïãñÜöçóç 
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êáé ôáêôéêÝò äïêéìÝò, ðåñéïñéóìÝíåò ðñïóâÜóåéò, ôïðïèÝôçóç êáìåñþí óå åéäéêïýò ÷þñïõò, 

åéóáãùãÞ åéäéêþí êùäéêþí óå åîïõóéïäïôçìÝíá Üôïìá ãéá ôçí ðñüóâáóç óôéò âÜóåéò äåäïìÝíùí ôçò 

ê.Ü. êáé ôçñåß ôéò áñ÷Ýò ôçò åðåîåñãáóßáò óýìöùíá ìå ôï ãñÜììá ôïõ Êáíïíéóìïý, Þôïé ôçí áñ÷Þ 

ôçò íïìéìüôçôáò, áíôéêåéìåíéêüôçôáò êáé äéáöÜíåéáò, ôçí áñ÷Þ ðåñéïñéóìïý ôïõ óêïðïý, ôçí áñ÷Þ 

åëá÷éóôïðïßçóçò ôùí äåäïìÝíùí, ôçí áñ÷Þ ôçò áêñßâåéáò, ôçí áñ÷Þ ôïõ ðåñéïñéóìïý ôçò ðåñéüäïõ 

áðïèÞêåõóçò êáé ôçí áñ÷Þ ôçò áêåñáéüôçôáò êáé åìðéóôåõôéêüôçôáò (Üñèñï 5 ôïõ Êáíïíéóìïý). Ìå 

ãíþìïíá ôçí äéáöýëáîç ôçò éäéùôéêüôçôáò, åöáñìüæïõìå ôéò âÝëôéóôåò ðñáêôéêÝò äéáóöÜëéóçò ôùí 

ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí, ìÝóù ôçò õëïðïßçóçò ôùí áðáñáßôçôùí ôå÷íéêþí êáé ïñãáíùôéêþí ìÝôñùí 

ðïõ ïñßæåé ï Êáíïíéóìüò. Ôá äåäïìÝíá äéáóöáëßæïíôáé áðü ôçí áðþëåéá ôçò äéáèåóéìüôçôáò, 

áêåñáéüôçôáò êáé åìðéóôåõôéêüôçôáò ôçò ðëçñïöïñßáò. 

 

 

7� #5�!,-/'� #' ('*-(%.#$ (,*,!-,#$& %./ (*�#.(��6/ 0'0��1/./ 

ÐáñÜ ôç äÝïõóá åðéìÝëåéá ðïõ åðéäåéêíýåé ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. áíáöïñéêÜ ìå ôçí åðåîåñãáóßá ôùí 

ðñïóùðéêþí óáò äåäïìÝíùí, åßíáé óå åôïéìüôçôá ðñïêåéìÝíïõ íá áíôéìåôùðßóåé åãêáßñùò ôõ÷üí 

ðáñáâßáóÞ ôïõò ãéá ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ äéáóöÜëéóÞ óáò. 

 

Óå ðåñßðôùóç ôõ÷üí ðáñáâßáóçò ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí ïöåßëåôå íá åíçìåñþóåôå ôçí 

Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. áìåëëçôß, ìüëéò áíôéëçöèåßôå åíäå÷üìåíç ðáñáâßáóç, ãíùóôïðïéþíôáò ìáò ôç öýóç 

ôçò ðáñáâßáóçò ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá. ÅíäåéêôéêÜ ðáñáäåßãìáôá: 1) ������! 
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�,:#( �%#.��#/7 J) K%#&#%�>* 5�,5#." 5�5#36+-+ �> �!%!5%#3*(@ 

ÅëÝã÷åôå áí ç ðáñáâßáóç ðñïÞëèå áðü äéêÞ óáò åõèýíç êáé óõëëÝîåôå ðÜóá áíáãêáßá ðëçñïöïñßá 

ôçí ïðïßá ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. èá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ ðåñéóôáôéêïý. 

 

89:;< =� 
 

9�%'>�2/%, %$/ 9(')'*+,#-, %./ (*�#.(��6/ 0'0��1/./ (*?#.(, 

 

¼ôáí ï åêÜóôïôå áíÜäï÷ïò åíåñãåß ùò «'�%'>6/ %$/ '(')'*+,#-,» äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý 

÷áñáêôÞñá, åßôå êáôÜ ìüíáò, åßôå áðü êïéíïý ìå ôïõò ôõ÷üí ôñßôïõò åìðëåêüìåíïõò óôçí óýìâáóç 

(ð.÷. õðåñãïëÜâïõò), ïé ïðïßïé ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò ðáñïýóáò ïñßæïíôáé ùò «5(?@'�%'>�2/%'& %$/ 

'(')'*+,#-,», êáé ìå ôïõò ïðïßïõò óõíäÝåôáé ìå ïéáäÞðïôå óõìâáôéêÞ ó÷Ýóç äéÜöïñç ôçò 

óõìâáôéêÞò ôïõ ó÷Ýóçò (áíáäü÷ïõ) ìå ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å., Ý÷åé ôï äéêáßùìá íá ðñïâáßíåé óôçí 

åðåîåñãáóßá ãéá ëïãáñéáóìü ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ðïõ åßíáé 

áíáãêáßá ãéá ôçí åêôÝëåóç ôçò óõíáöèåßóáò äçìüóéáò óýìâáóçò, ôùí åîÞò ðñïóþðùí, åíäåéêôéêÜ 

êáé ü÷é ðåñéïñéóôéêÜ: ðåëáôþí, åñãáæïìÝíùí, óõíåñãáôþí, óõìâïýëùí êáé ðñïìçèåõôþí ôçò 

Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ç ïðïßá èá áðïôåëåß ôïí õðåýèõíï åðåîåñãáóßáò. Êáé óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç Ý÷åé 

åöáñìïãÞ ï Êáíïíéóìüò (ÅÅ) 2016/679. 

 

Ôá üóá ðñïâëÝðïíôáé óôçí ðáñïýóá ðïëéôéêÞ ùò êÜôùèé éó÷ýïõí êáé ãéá ôá õðü-åêôåëïýíôá ôçí 

åðåîåñãáóßá ðñüóùðá. 

 

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá ðáýåé üëåò ôéò åñãáóßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá õðü åðåîåñãáóßá ðñïóùðéêÜ 

äåäïìÝíá óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. êáé üðùò ïñßæåôáé áíáëõôéêÜ êáôùôÝñù êáôÜ 

ôçí ëÞîç Þ ôçí êáèïéïíäÞðïôå ôñüðï ëýóç ôçò óõíáöèåßóáò äçìüóéáò óýìâáóçò Þ êáôüðéí ãñáðôÞò 

åíôïëÞò ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. (õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò). Ùóôüóï, ïé õðï÷ñåþóåéò ðïõ áíáëáìâÜíåé 

ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá ìåôÜ ôçí óýíáøç ôçò óýìâáóçò åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí ðáñÜ ôç 

ãåíüìåíç êáôáããåëßá Þ ôçí êáèïéïíäÞðïôå ôñüðï ëýóçò ôçò äçìüóéáò óýìâáóçò. 
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Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá:  

iA åðåîåñãÜæåôáé ôá äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ìüíï ãéá ôïí óêïðü ðïõ åßíáé 

áíôéêåßìåíï ôçò óõìöùíçèåßóáò åðåîåñãáóßáò êáé óýìöùíá ìå ôéò ôåêìçñéùìÝíåò ïäçãßåò 

ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å., åêôüò áí Üëëùò áðáéôåßôáé áðü ôï éó÷ýïí êáíïíéóôéêü êáé íïìïèåôéêü 

ðëáßóéï, óôï ïðïßï åìðßðôåé ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá. Óå áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç ðñÝðåé íá 

ðáñÝ÷åé ó÷åôéêÞ ðëçñïöüñçóç ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ðñéí ôçí åðåîåñãáóßá ôùí äåäïìÝíùí 

ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá, 

ii. óõììïñöþíåôáé ìå ôï éó÷ýïí íïìïèåôéêü ðëáßóéï ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ôùí äåäïìÝíùí 

ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å., öÝñïíôáò ôçí åõèýíç áðïäåßîåùò ôçò 

óõììïñöþóåùò ìå áõôü êáé åíçìåñþíåé áìÝóùò ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. åÜí, êáôÜ ôç ãíþìç 

ôçò, ïäçãßá Þ åíôïëÞ ôçò, ðáñáâéÜæåé ôï éó÷ýïí íïìïèåôéêü/êáíïíéóôéêü ðëáßóéï, 

iii. åöáñìüæåé üëá ôá áðáéôïýìåíá ôå÷íéêÜ êáé ïñãáíùôéêÜ ìÝôñá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí 

äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá, óýìöùíá ìå ôá êáôùôÝñù, 

iv. ôçñåß áñ÷åßï äñáóôçñéïôÞôùí åðåîåñãáóßáò ãéá ôéò åðåîåñãáóßåò ðïõ äéåíåñãåß ãéá ôçí 

Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å., óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 30 ðáñ. 2 ôïõ Êáíïíéóìïý, 

v. åããõÜôáé ôçí åìðéóôåõôéêüôçôá ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ðïõ ôõã÷Üíïõí 

åðåîåñãáóßáò óôï ðëáßóéï ôçò äçìüóéáò óýìâáóçò, 

vi. äéáóöáëßæåé ëáìâÜíïíôáò ôá êáôÜëëçëá ìÝôñá üôé üëá ôá ðñüóùðá ðïõ åßíáé 

åîïõóéïäïôçìÝíá (ð.÷. ðñïóùðéêü, õðåñãïëÜâïò, ðñïóôçèåßò) åðåîåñãÜæïíôáé äåäïìÝíá 

ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá âÜóåé ôùí óõìðåöùíçèÝíôùí óôçí äçìüóéá óýìâáóç êáé 

äéáèÝôïõí ðñüóâáóç óå áõôÜ. Ôá áíùôÝñù ðñüóùðá:  

( ) èá åßíáé åîïõóéïäïôçìÝíá íá åðåîåñãÜæïíôáé ôá äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá êáé 

åðåîåñãÜæïíôáé áõôÜ ìüíï êáôüðéí ïäçãéþí ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å.,  

(!) áíáëáìâÜíïõí ôçí õðï÷ñÝùóç ôÞñçóçò ôïõ áðïññÞôïõ Þ õðüêåéíôáé óå êáôÜëëçëç íïìéêÞ 

õðï÷ñÝùóç åìðéóôåõôéêüôçôáò áêüìç êáé ìåôÜ ôçí ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï ëÞîç ôçò áðáó÷üëçóÞò 

ôïõò óôçí åðåîåñãáóßá. 

(") Ý÷ïõí ðñüóâáóç ìüíï óôéò áðïëýôùò áðáñáßôçôåò ðëçñïöïñßåò, äåäïìÝíá êáé äïìÝò ãéá ôç 

äéåíÝñãåéá êáé åêðëÞñùóç ôùí óêïðþí ôçò äçìüóéáò óýìâáóçò êáé ãéá ôçí óõììüñöùóç ìå ôï 

éó÷ýïí íïìïèåôéêü/êáíïíéóôéêü ðëáßóéï óôï ðëáßóéï ôùí åõèõíþí ôïõò ùò åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá  

(#)$ëáìâÜíïõí ôçí áðáñáßôçôç åêðáßäåõóç ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí 

vii. åëÝã÷åé óå ó÷Ýóç ìå ôá åñãáëåßá, ðñïúüíôá, åöáñìïãÝò Þ õðçñåóßåò ôïõ, ôçí ôÞñçóç ôùí 

áñ÷þí ôçò ðñïóôáóßáò ôùí äåäïìÝíùí Þäç áðü ôïí ó÷åäéáóìü êáé åî ïñéóìïý.  

viii. åðéêïõñåß ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. êáôÜ ôç äéåíÝñãåéá ôùí ÅêôéìÞóåùí Áíôéêôýðïõ (DPIA) 

ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñïóôáóßá äåäïìÝíùí êáé ôùí ðñïçãïýìåíùí äéáâïõëåýóåùí ìå ôéò 

åðïðôéêÝò áñ÷Ýò Þ Üëëåò áñìüäéåò áñ÷Ýò ðñïóôáóßáò ÄåäïìÝíùí Ðñïóùðéêïý ×áñáêôÞñá, 

ïé ïðïßåò ðñïêýðôïõí âÜóåé äéáôÜîåùí ôïõ éó÷ýïíôïò íïìïèåôéêïý ðëáéóßïõ êáé óôéò ïðïßåò 

åìðßðôåé ç Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å., ëüãù ôçò åðåîåñãáóßáò ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý 

÷áñáêôÞñá, ëáìâÜíïíôáò õðüøç êáé ôç öýóç ôçò åðåîåñãáóßáò êáé ôùí ðëçñïöïñéþí ðïõ 

Ý÷ïõí ðáñáó÷åèåß óôïí åêôåëïýíôá ôçí åðåîåñãáóßá.  

 

O åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá áíÜäï÷ïò äýíáôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé Üëëïí åêôåëïýíôá (ð.÷. 

õðåñãïëÜâï) ãéá ôçí äéåîáãùãÞ óõãêåêñéìÝíùí äñáóôçñéïôÞôùí åðåîåñãáóßáò. Óå áõôÞ ôçí 

ðåñßðôùóç, åíçìåñþíåé ôïí õðåýèõíï ôçò åðåîåñãáóßáò åê ôùí ðñïôÝñùí ãéá ôõ÷üí ðñïôåéíüìåíåò 

áëëáãÝò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñïóèÞêç Þ ôçí áíôéêáôÜóôáóç Üëëùí åêôåëïýíôùí. Ïé ðëçñïöïñßåò áõôÝò 

ðñÝðåé íá áíáöÝñïõí óáöþò ôéò äñáóôçñéüôçôåò åðåîåñãáóßáò ðïõ áíáôßèåíôáé óå åîùôåñéêïýò 

óõíåñãÜôåò, ôçí ôáõôüôçôá êáé ôá óôïé÷åßá åðéêïéíùíßáò ôïõ åêôåëïýíôá êáé ôéò çìåñïìçíßåò ôçò 

åñãáóßáò ôïõ. ÁõôÞ ç åêôÝëåóç ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß ìüíï åÜí ï õðåýèõíïò äåí ðñïâÜëåé 

áíôéññÞóåéò åíôüò åõëüãïõ ÷ñüíïõ. 

 

 

21PROC008117108 2021-02-09



Óå ðåñßðôùóç ðñüóëçøçò Üëëùí åêôåëïýíôùí, ï åêôåëþí èá ëáìâÜíåé ôçí ãñáðôÞ Ýãêñéóç, 

ðñïãåíÝóôåñç êáé åéäéêÞ áðü ôïí õðåýèõíï åðåîåñãáóßáò. Åßíáé åõèýíç ôïõ áñ÷éêïý åêôåëïýíôá íá 

åîáóöáëéóôåß üôé ï õðï-åêôåëþí Ý÷åé ôéò ßäéåò åðáñêåßò åããõÞóåéò ùò ðñïò ôçí åöáñìïãÞ ôùí 

êáôÜëëçëùí ôå÷íéêþí êáé ïñãáíùôéêþí ìÝôñùí, Ýôóé þóôå ç åðåîåñãáóßá íá ðëçñïß ôéò áðáéôÞóåéò 

ôçò åõñùðáúêÞò íïìïèåóßáò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñïóôáóßá äåäïìÝíùí. Ï áñ÷éêüò åêôåëþí ðáñáìÝíåé 

ðëÞñùò õðåýèõíïò Ýíáíôé ôïõ õðåõèýíïõ ôçò åðåîåñãáóßáò êáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ åðüìåíïò 

åêôåëþí äåí åêðëçñþóåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí äåäïìÝíùí. 

$

%&'*+,-$, +$/0" *12+,-$3420 $

$

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá èá åöáñìüæåé êáôÜëëçëá ôå÷íéêÜ êáé ïñãáíùôéêÜ ìÝôñá, ðñïêåéìÝíïõ 

íá äéáóöáëßæåôáé ôï êáôÜëëçëï åðßðåäï áóöÜëåéáò Ýíáíôé ôùí êéíäýíùí, ðåñéëáìâáíïìÝíùí, ìåôáîý 

Üëëùí, êáôÜ ðåñßðôùóç:$

( ) ôçò øåõäùíõìïðïßçóçò êáé ôçò êñõðôïãñÜöçóçò äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá, éäéáßôåñá 

êáôÜ ôéò äéáâéâÜóåéò êáé ôçí áðïèÞêåõóç áõôþí, 

(!) ôçò äõíáôüôçôáò äéáóöÜëéóçò ôçò åìðéóôåõôéêüôçôáò, ôçò áêåñáéüôçôáò, ôçò äéáèåóéìüôçôáò êáé 

ôçò áîéïðéóôßáò ôùí óõóôçìÜôùí êáé ôùí õðçñåóéþí åðåîåñãáóßáò óå óõíå÷Þ âÜóç, 

(") ôçò äõíáôüôçôáò áðïêáôÜóôáóçò ôçò äéáèåóéìüôçôáò êáé ôçò ðñüóâáóçò óå äåäïìÝíá 

ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá óå åýèåôï ÷ñüíï, óå ðåñßðôùóç öõóéêïý Þ ôå÷íéêïý óõìâÜíôïò, 

(#) äéáäéêáóßáò ãéá ôçí ôáêôéêÞ äïêéìÞ, åêôßìçóç êáé áîéïëüãçóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí 

ôå÷íéêþí êáé ôùí ïñãáíùôéêþí ìÝôñùí ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò áóöÜëåéáò ôçò åðåîåñãáóßáò. 

(&) åêôßìçóçò ôïõ åíäåäåéãìÝíïõ åðéðÝäïõ áóöÜëåéáò ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôá ñßóêá ðïõ áðïññÝïõí 

áðü ôçí åðåîåñãáóßá ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí, äçëáäÞ: ôõ÷áßá êáôáóôñïöÞ, ðáñÜíïìç êáôáóôñïöÞ, 

áðþëåéá, áëëïßùóç, êïéíïëüãçóç Þ ðñïóðÝëáóç ÷ùñßò Üäåéá  

(52) áðüäåéîç óõììüñöùóçò ùò ðñïò ôçí øåõäùíõìïðïßçóç - êñõðôïãñÜöçóç, ôçí äéáóöÜëéóç 

áðïññÞôïõ - áêåñáéüôçôáò - äéáèåóéìüôçôáò - áîéïðéóôßáò· åðÜñêåéá & êáôáëëçëüôçôá ôå÷íéêþí - 

ïñãáíùôéêþí ìÝôñùí, ðïõ äéáóöáëßæïõí ôçí ðñïóôáóßá ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí, êáé ôá ïðïßá 

óõíßóôáíôáé óå: ôÞñçóç åãêåêñéìÝíïõ êþäéêá äåïíôïëïãßáò Þ åãêåêñéìÝíïõ ìç÷áíéóìïý 

ðéóôïðïßçóçò 

(6) ôá öõóéêÜ ðñüóùðá ðïõ Ý÷ïõí ðñüóâáóç óå ðñïóùðéêÜ äåäïìÝíá åíåñãïýí õðü ôçí åðïðôåßá 

ôïõ åêôåëïýíôá ôçí åðåîåñãáóßá êáé êáôüðéí ãñáðôÞò åíôïëÞò ôïõ õðåõèýíïõ åðåîåñãáóßáò Þ 

êáôüðéí õðï÷ñÝùóçò áðü ôç íïìïèåóßá. 

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá äçëþíåé, êáôÜ ôïí ÷ñüíï õðïãñáöÞò ôçò äçìüóéáò óýìâáóçò áëëÜ êáé 

ïéáäÞðïôå Üëëç óôéãìÞ áðáéôçèåß áõôü áðü ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å., êáé åããõÜôáé üôé äéáèÝôåé ó÷Ýäéï 

åðé÷åéñçóéáêÞò óõíÝ÷åéáò/ áíáêÜìøåùò áðü êáôáóôñïöÞ, ôï ïðïßï åðéôñÝðåé ôç óõíÝ÷åéá üëùí ôùí 

ìÝóùí, ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôùí õðçñåóéþí ôçò óõìâÜóåùò êáé ôçí áðñüóêïðôç êáé 

áêþëõôç ðáñï÷Þ áõôþí ðñïò ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. êáé ôç äéáèåóéìüôçôá ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý 

÷áñáêôÞñá. Óôá ðëáßóéá áõôÜ, ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá åíçìåñþíåé êáé äïêéìÜæåé ôï ùò Üíù 

ó÷Ýäéï, ãéá êÜèå åîÝëéîç áõôïý, áëëÜ êáé ãéá êÜèå óõìâÜí, äÝ÷åôáé Ýëåã÷ï áðü ôïí õðåýèõíï 

åðåîåñãáóßáò ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðÜñêåéá ôïõ ó÷åäßïõ êáôáâÜëëïíôáò êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá ãéá ôçí 

õëïðïßçóç ôùí äéïñèþóåùí, ðïõ èá ôïõ æçôçèïýí êáé åíôüò ôïõ ÷ñïíïäéáãñÜììáôïò ðïõ Ý÷åé ôåèåß 

áðü ôçí áñìüäéá åëåãêôéêÞ áñ÷Þ Þ áðü ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å.. 

 

 

75,858$#+, +19-21*$21*$:;<,&+94*1*$21*$#&#<94*1*$=#+ #+, 5> $ ;-*2858?$5&$ >289 $2<:$

:;<,&+94*<:$

$

Óôï ìÝôñï ôïõ äõíáôïý, ï åêôåëþí åðéêïõñåß ôïí õðåýèõíï ôçò åðåîåñãáóßáò óôçí åêðëÞñùóç ôçò 

õðï÷ñÝùóÞò ôïõ íá áðáíôÜ óå áéôÞìáôá ãéá ôçí Üóêçóç ôùí äéêáéùìÜôùí ôïõ õðïêåéìÝíïõ ôùí 

äåäïìÝíùí: äéêáßùìá ðñüóâáóçò, äéüñèùóçò, äéáãñáöÞò êáé åíáíôßùóçò, äéêáßùìá ðåñéïñéóìïý ôçò 

åðåîåñãáóßáò, äéêáßùìá íá ìçí áðïôåëÝóåé áíôéêåßìåíï áõôïìáôïðïéçìÝíçò áôïìéêÞò áðüöáóçò 

(óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ profiling). 
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Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá: 
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$

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá õðï÷ñåïýôáé êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ õðåõèýíïõ åðåîåñãáóßáò íá èÝôåé 

óôç äéÜèåóç áõôïý üëåò ôéò ðëçñïöïñßåò (üðùò åíäåéêôéêÜ ó÷åôéêÝò ðéóôïðïéÞóåéò, áíáöïñÝò 

åëÝã÷ïõ, áðïôåëÝóìáôá ôáêôéêþí äïêéìþí, áðïôéìÞóåéò êáé áîéïëïãÞóåéò ôùí ôå÷íéêþí êáé 

ïñãáíùôéêþí ìÝôñùí) ðïõ áðáéôïýíôáé áðü ôïí õðåýèõíï åðåîåñãáóßáò ãéá íá áðïäåßîåé üôé 

óõììïñöþíåôáé ìå ôéò õðï÷ñåþóåéò, ðïõ áðïññÝïõí áðü ôçí äçìüóéá óýìâáóç êáé ôï éó÷ýïí 

íïìïèåôéêü ðëáßóéï. 

 

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá éó÷ýïò ôçò äçìüóéáò óýìâáóçò êáé ãéá äþäåêá ìÞíåò ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò 

åðåîåñãáóßáò ï õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò Ý÷åé ôï äéêáßùìá ïðïôåäÞðïôå íá åëÝã÷åé, ìå äéêÜ ôïõ 

Ýîïäá, êáé ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá õðï÷ñåïýôáé íá ðáñÜó÷åé óôïõò õðáëëÞëïõò ôïõ õðåõèýíïõ 

åðåîåñãáóßáò, óôïí åîïõóéïäïôçìÝíï áðü ôïí õðåýèõíï åðåîåñãáóßáò áíåîÜñôçôï åëåãêôÞ Þ/êáé 

óôïõò áíôéðñïóþðïõò ôïõò ðñüóâáóç óôéò åãêáôáóôÜóåéò áõôïý êáé ôñßôùí åìðëåêüìåíùí óôçí 

óýìâáóç ðñïóþðùí ðïõ åíÞñãçóáí ùò åêôåëïýíôåò åðåîåñãáóßá (åöüóïí õðÜñ÷ïõí), óôá äåäïìÝíá, 

óôá áñ÷åßá, óôïõò åëÝã÷ïõò, óôéò ðïëéôéêÝò êáé óôéò äéáäéêáóßåò, ôá ïðïßá ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí 

åðåîåñãáóßá, ðñïêåéìÝíïõ íá åðéâåâáéùèåß üôé ïé åêôåëïýíôåò ôçí åðåîåñãáóßá óõììïñöþíïíôáé ìå 

ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò óýìâáóçò êáé ôçò íïìïèåóßáò. 

 

Ï ùò Üíù Ýëåã÷ïò èá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáôüðéí Ýããñáöçò åíçìÝñùóçò ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ðñïò ôïí 

åêôåëïýíôá ôçí åðåîåñãáóßá ãéá ôçí äéåíÝñãåéá åëÝã÷ïõ ôïõëÜ÷éóôïí ðÝíôå (5) åñãÜóéìåò çìÝñåò 

ðñéí íá äéåîÜãåé ôïí Ýëåã÷ï, ãíùóôïðïéþíôáò ôá óôïé÷åßá ôáõôüôçôáò ôùí öõóéêþí ðñïóþðùí, ôá 

ïðïßá èá äéåíåñãÞóïõí ôïí Ýëåã÷ï êáèþò êáé ôçí åêôéìþìåíç äéÜñêåéá áõôïý. 

 

Ïé åêôåëïýíôåò ôçí åðåîåñãáóßá (áíÜäï÷ïò, õðåñãïëÜâïò åöüóïí õðÜñ÷åé ê.Ü.) äåí õðï÷ñåïýíôáé íá 

ðáñÝ÷ïõí ðñüóâáóç óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõò ãéá ôïõò óêïðïýò ôïõ åëÝã÷ïõ: 

á. óå ïðïéïíäÞðïôå, áí äåí ôïõò ðáñÝ÷åé áðïäåéêôéêÜ óôïé÷åßá ôçò ôáõôüôçôáò ôïõ êáé ôçò 

áñìïäéüôçôáò åëÝã÷ïõ, 

â. åêôüò ôùí ùñþí ëåéôïõñãßáò ôùí åãêáôáóôÜóåùí ôïõ åêôåëïýíôá. 

 

Ï õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò äýíáôáé íá ðñïâåß óå Ýëåã÷ï, ÷ùñßò íá ôçñçèåß ç áíùôÝñù õðï÷ñÝùóç 

åíçìÝñùóçò ôïõ åêôåëïýíôïò ôçí åðåîåñãáóßá, åöüóïí: 

á. óõíôñÝ÷åé ðåñßðôùóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò Þ ðáñáâßáóçò ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá, Þ 

â. ï õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò èåùñåß åýëïãá áíáãêáßá ôçí äéåíÝñãåéá åëÝã÷ïõ ëüãù âÜóéìùí 

åíäåßîåùí ðåñß ìç óõììüñöùóçò ôïõ åêôåëïýíôïò ôçí åðåîåñãáóßá ìå ôçí äçìüóéá óýìâáóç, Þ 

ã. ï õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò õðï÷ñåïýôáé Þ êáëåßôáé íá äéåíåñãÞóåé Ýëåã÷ï âÜóåé ôïõ íïìïèåôéêïý 

ðëáéóßïõ, áðïöÜóåùò åðïðôéêÞò áñ÷Þò Þ Üëëçò ðáñüìïéáò ñõèìéóôéêÞò áñ÷Þò õðåýèõíçò ãéá ôçí 

åöáñìïãÞ ôïõ éó÷ýïíôïò íïìïèåôéêïý ðëáéóßïõ óå ïðïéáäÞðïôå ÷þñá, Þ 

ä. ï õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò õðï÷ñåïýôáé Þ êáëåßôáé íá äéåíåñãÞóåé Ýëåã÷ï êáôüðéí áéôÞìáôïò 

õðïêåéìÝíïõ ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá, óôï ïðïßï äéáôõðþíïíôáé æçôÞìáôá ùò ðñïò 

ôç íïìéìüôçôá ôçò åðåîåñãáóßáò.  
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Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá ëáìâÜíåé Üìåóá ìÝôñá ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç óöáëìÜôùí Þ åëëåßøåùí, 

åöüóïí åíôïðéóôïýí ôÝôïéá áðü ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å., êáé óýìöùíá ìå ôéò õðïäåßîåéò ôçò ôåëåõôáßáò 

åíôüò ôïõ ÷ñïíïäéáãñÜììáôïò ðïõ èá ïñéóôåß áðü áõôÞí. 

$

$

E+ !>! 58$21*$E&#<94*1*$F0<51;+,<C$G 0 ,2H0 $

$

Ôá äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá êïéíïðïéïýíôáé óôïí åêôåëïýíôá áðü ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. êáé 

õðüêåéíôáé óå åðåîåñãáóßá áðü åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü ôïõ. Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá äåí 

äéáâéâÜæåé óå áðïäÝêôåò Þ/êáé ôñßôïõò ôá äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å., ìå 

åîáßñåóç ôçí ðåñßðôùóç, ðïõ õðïâÜëëåôáé áßôçìá ôïõ õðïêåéìÝíïõ ôùí äåäïìÝíùí Þ/êáé ôçò 

Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ïðüôå ôá äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá äýíáôáé íá åðéóôñáöïýí óå áõôÞí Þ óôï 

õðïêåßìåíï ôùí äåäïìÝíùí.  

 

Áí áðáéôåßôáé íá äéáâéâáóôïýí äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá óå áðïäÝêôåò ðëçí ôùí 

ïñéæïìÝíùí óôçí ðñïçãïýìåíç ðáñÜãñáöï, ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá èá ðëçñïöïñåß åããñÜöùò 

ôïí õðåýèõíï åðåîåñãáóßáò ãéá ôïõò üñïõò êáé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò äéáâßâáóçò êáé äåí èá äéáâéâÜæåé 

ôá äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ðñéí ôçí Ýããñáöç óõãêáôÜèåóç ôïõ õðåýèõíïõ åðåîåñãáóßáò. 

 

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá äåí åðåîåñãÜæåôáé ïýôå äéáâéâÜæåé äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá 

åêôüò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò Þ óå ÷þñåò Þ äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò ðïõ ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ Ý÷åé 

áðïöáóßóåé üôé äåí äéáóöáëßæåôáé åðáñêÝò åðßðåäï ðñïóôáóßáò áõôþí, ÷ùñßò ôçí ðñïçãïýìåíç 

Ýããñáöç óõãêáôÜèåóç ôïõ õðåýèõíïõ åðåîåñãáóßáò, Þôïé ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å..  

$

$

F0I5A8J8$:;I$=&,2&A<C*21*$28*$&;&D&0" 5> $;0<5K;1*$ ;I$2<*$ *-#<'<$

$

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá åíçìåñþíåé åããñÜöùò ôïí õðåýèõíï åðåîåñãáóßáò, ðñéí áðü ôçí 

ðñüóëçøç Üëëïõ õðü-åêôåëïýíôá ôçí åðåîåñãáóßá êáé ôçí áíÜèåóç åñãáóéþí óå áõôüí, 

óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ óõíüëïõ ôùí ðëçñïöïñéþí ðïõ èá õðüêåéíôáé ðñïò åðåîåñãáóßá êáé èá 

áíáëÜâåé ï õðü-åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá. Åíôüò ôñéÜíôá (30) çìåñþí áðü ôçí ðáñáëáâÞ ôïõ 

áíùôÝñù áéôÞìáôïò ðåñß áíáèÝóåùò ôçò åðåîåñãáóßáò óå õðåñãïëÜâï, ï õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò 

ïöåßëåé íá ãíùóôïðïéÞóåé óôïí åêôåëïýíôá ôçí åðåîåñãáóßá áí áðïäÝ÷åôáé Þ ü÷é ôçí ðñüóëçøç 

õðåñãïëÜâïõ. Ìüíï êáôüðéí ñçôÞò Ýããñáöçò Üäåéáò ôïõ õðåõèýíïõ åðåîåñãáóßáò óôïí åêôåëïýíôá 

ôçí åðåîåñãáóßá, ãéá ôçí ðñüóëçøç ïñéóìÝíïõ õðü-åêôåëïýíôïò ôçí åðåîåñãáóßá ðñïóþðïõ êáé ôçí 

áñìïäéüôçôá íá ðáñÝ÷åé ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá êáôåõèýíóåéò üìïéåò ìå åêåßíåò, ðïõ ôïõ Ý÷ïõí 

äïèåß áðü ôïí õðåýèõíï åðåîåñãáóßáò óôïí õðü-åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá, Þôïé íá åðåîåñãÜæåôáé ôá 

äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ðïõ ôïõ ðáñÝ÷åé ï õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò ãéá ëïãáñéáóìü êáé 

êáô� åíôïëÞ áõôïý, èá ðñáãìáôïðïéåßôáé ç áíÜèåóç ôçò åðåîåñãáóßáò êáôÜ ôá áíùôÝñù óå õðü-

åêôåëïýí ôçí åðåîåñãáóßá ðñüóùðï. Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá, êáèþò êáé ïðïéïóäÞðïôå åê 

ìÝñïõò áõôïý, õðï÷ñåïýôáé íá ìçí áíáèÝôåé (Þ êïéíïðïéåß äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôïõ 

õðåýèõíïõ åðåîåñãáóßáò) óå ïðïéïäÞðïôå ôñßôï åìðëåêüìåíï óôçí óýìâáóç ðñüóùðï, ðñéí ôçí ñçôÞ 

Ýããñáöç óõãêáôÜèåóç ôïõ õðåýèõíïõ åðåîåñãáóßáò. 

 

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá åããõÜôáé üôé, ïðïéïäÞðïôå ôñßôï åìðëåêüìåíï óôçí óýìâáóç ðñüóùðï, 

ôï ïðïßï Ý÷åé åãêñéèåß áðü ôïí õðåýèõíï åðåîåñãáóßáò, ðñéí åðåîåñãáóôåß äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý 

÷áñáêôÞñá ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ õðåýèõíïõ åðåîåñãáóßáò, èá óõìâÜëëåôáé ìå ôïí åêôåëïýíôá ôçí 

åðåîåñãáóßá, ìå ôá ßäéá äéêáéþìáôá êáé õðï÷ñåþóåéò, ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôïõò üñïõò ôçò ðáñïýóçò 

ðïëéôéêÞò êáé óôçí äçìüóéá óýìâáóç êáé óôï éó÷ýïí íïìïèåôéêü ðëáßóéï êáé üôé èá ðñïâáßíåé (ï 

åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá) óå üëåò ôéò áíáãêáßåò êáé êáôÜëëçëåò åíÝñãåéåò êáé åããõÞóåéò, þóôå íá 
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ôçñåßôáé åðáñêÝò åðßðåäï ðñïóôáóßáò ãéá ôá äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôïõ õðåýèõíïõ 

åðåîåñãáóßáò. 

 

Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï õðü-åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá äåí ôçñÞóåé ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ üóïí áöïñÜ 

óôçí ðñïóôáóßá äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá, ï åêôåëþí ðáñáìÝíåé ðëÞñùò õðåýèõíïò Ýíáíôé 

ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ãéá ôçí ôÞñçóç ôùí õðï÷ñåþóåùí ôïõ õðü-åêôåëïýíôïò ôçí åðåîåñãáóßá. 

 

FBLMN%O%MPO$ONQORBMON=FOLOSMONTN$

$

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá äçëþíåé êáé åããõÜôáé êáôÜ ôçí õðïãñáöÞ ôçò äçìüóéáò óýìâáóçò üôé 

Ý÷åé èåóðßóåé êáé åöáñìüæåé ðïëéôéêÝò áóöÜëåéáò ðëçñïöïñéþí, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé ôçò 

äéá÷åéñßóåùò ðåñéóôáôéêþí ðáñáâéÜóåùò êáé üôé ôï ðñïóùðéêü ôïõ êáé ïé åí ãÝíåé ðñïóôçèÝíôåò ôïõ, 

ïé ïðïßïé Ý÷ïõí ðñüóâáóç Þ åðåîåñãÜæïíôáé ôá äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá, åßíáé óå ãíþóç 

ôùí ó÷åôéêþí ðïëéôéêþí êáé äéáäéêáóéþí êáé Ý÷ïõí ëÜâåé üëåò ôéò áíáãêáßåò ïäçãßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí 

áíôéìåôþðéóç ðáñáâéÜóåùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá. 

 

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá õðï÷ñåïýôáé èá åíçìåñþíåé ôïí õðåýèõíï åðåîåñãáóßáò åíôüò 24 ùñþí 

áðü ôï ÷ñïíéêü óçìåßï, ðïõ ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá Þ ï ôõ÷üí õðü-åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá 

áíôéëçöèåß ðáñáâßáóç äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá, ç ïðïßá åðçñåÜæåé ôá äåäïìÝíá 

ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôïõ õðåýèõíïõ åðåîåñãáóßáò, ðáñÝ÷ïíôáò óôïí õðåýèõíï åðåîåñãáóßáò 

åðáñêÞ ðëçñïöüñçóç, ðïõ èá ôïõ åðéôñÝðåé íá óõììïñöþíåôáé ìå ôéò áðáéôÞóåéò ãéá ôç 

ãíùóôïðïßçóç ðáñáâéÜóåùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá óå åðïðôéêÞ áñ÷Þ Þ/êáé óôá 

õðïêåßìåíá ôùí äåäïìÝíùí, óýìöùíá ìå áõôÜ ðïõ ïñßæïíôáé óôï éó÷ýïí íïìïèåôéêü ðëáßóéï êáé óôï 

Üñèñá 33 êáé 34 ôïõ Êáíïíéóìïý. Ç åíçìÝñùóç áõôÞ èá ðåñéëáìâÜíåé, üðïõ åßíáé äõíáôüí, ôéò 

êáôçãïñßåò êáé ôïí êáôÜ ðñïóÝããéóç áñéèìü ôùí õðïêåéìÝíùí ôùí äåäïìÝíùí êáé ôùí áñ÷åßùí ôçò 

Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôï ðåñéóôáôéêü áõôü, ôéò åðéðôþóåéò êáé ôéò ðéèáíÝò óõíÝðåéåò 

ãéá ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. êáé ôá èéãüìåíá õðïêåßìåíá äåäïìÝíùí áðü ôï Ðåñéóôáôéêü áõôü Áóöáëåßáò 

êáèþò êáé ôá äéïñèùôéêÜ ìÝôñá ðïõ ðñÝðåé íá ëçöèïýí áðü ôïí åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá.  

$

Óå ðåñßðôùóç ðåñéóôáôéêïý ðáñáâßáóçò ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá èá åöáñìüóåé Üìåóá êáé ìå äéêÜ 

ôïõ Ýîïäá (óôï âáèìü ðïõ ôï Ðåñéóôáôéêü ÁóöÜëåéáò ïöåßëåôáé óå ðáñáâßáóç ôùí õðï÷ñåþóåùí 

ôïõ õðü ôçí äçìüóéá óýìâáóç), üëá ôá äéïñèùôéêÜ ìÝôñá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí áéôéþí ôïõ 

Ðåñéóôáôéêïý Áóöáëåßáò êáé èá óõìâïõëåýåôáé êáëüðéóôá ôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ó÷åôéêÜ ìå ôéò 

ðñïóðÜèåéåò áðïêáôÜóôáóçò ðïõ åßíáé áðáñáßôçôåò êáé åýëïãåò. Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá èá 

ðáñÝ÷åé êÜèå åýëïãá áðáéôïýìåíç óõíäñïìÞ óôçí Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. óôï ðëáßóéï ôùí äéïñèùôéêþí 

åíåñãåéþí ðïõ èá ëáìâÜíïíôáé áðü áõôÞí. 

$

Ï åêôåëþí èá åîáóöáëßæåé üôé áõôÝò ïé ðñïóðÜèåéåò áðïêáôÜóôáóçò ðñïâëÝðïõí, ÷ùñßò ðåñéïñéóìü, 

ôçí ðñüëçøç ôçò åðáíÜëçøçò ôïõ ßäéïõ ôýðïõ Ðåñéóôáôéêïý Áóöáëåßáò êáé èá åíçìåñþíåé ôçí 

Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. ãéá üëá ôá äéïñèùôéêÜ ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß êáé ãéá ôéò ðñïóðÜèåéåò 

áðïêáôÜóôáóçò ðïõ Ý÷ïõí áíáëçöèåß. 

 

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá õðï÷ñåïýôáé íá ðáñÝ÷åé ïéáóäÞðïôå ìïñöÞò åíçìÝñùóç óôçí 

çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç dpo@eydap.gr êáèþò êáé óôïí ôçëåöùíéêü áñéèìü UVW XYW$Z[\$]Y]^.$

$

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá õðï÷ñåïýôáé íá óõíåñãÜæåôáé ìå ôïí õðåýèõíï åðåîåñãáóßáò êáé íá 

ëåéôïõñãåß êáô� åíôïëÞ ôïõ õðåõèýíïõ åðåîåñãáóßáò ðñïêåéìÝíïõ íá ôïí åðéêïõñåß óôçí Ýñåõíá, 

óôïí ðåñéïñéóìü êáé óôçí áíôéìåôþðéóç êÜèå ðåñéóôáôéêïý ðáñáâßáóçò äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý 

÷áñáêôÞñá. 
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Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá åããõÜôáé üôé ïé õðü-åêôåëïýíôåò ôçí åðåîåñãáóßá ìå ôïõò ïðïßïõò Ý÷åé 

óõìâëçèåß ìå îå÷ùñéóôÞ óýìâáóç åöáñìüæïõí ðïëéôéêÝò äéá÷åéñßóåùò ðáñáâéÜóåùí ðñïóùðéêïý 

÷áñáêôÞñá ìå áíÜëïãåò äéáäéêáóßåò êáé Ý÷ïõí ëÜâåé üëá ôá áíôßóôïé÷á ìÝôñá. 

 

Ç áíùôÝñù õðï÷ñÝùóç åíçìÝñùóçò äåí áíáéñåß Üëëåò õðï÷ñåþóåéò åíçìÝñùóçò ôïõ åêôåëïýíôïò 

ôçí åðåîåñãáóßá, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ôõ÷üí ðñïâëåöèåß óôçí äçìüóéá óýìâáóç êáé ïé ïðïßåò 

åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí.  

 

F<A+2+,H$#+ "0 _H?$H$B;+520<_H?$21*$#&#<94*1*$;0<51;+,<C$' 0 ,2H0 $

$

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá Þ/êáé ï õðü-åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá ïöåßëïõí íá äéáãñÜøïõí ôá 

äåäïìÝíá ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôïõ õðåýèõíïõ åðåîåñãáóßáò åíôüò ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò 10 

çìåñþí, áðü ôçí çìåñïìçíßá äéáêïðÞò ôçò åðåîåñãáóßáò êáé ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá èá 

âåâáéþíåé ôçí äéáãñáöÞ üëùí ôùí áíôéãñÜöùí ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ðïõ Ý÷åé 

ëÜâåé áðü ôïí õðåýèõíï åðåîåñãáóßáò êáé ôõ÷üí Ý÷åé äéáâéâÜóåé óôïí õðü-åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá. 

 

Ï õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò äýíáôáé óôï ðëáßóéï ôçò äéáêñéôéêÞò ôïõ åõ÷Ýñåéáò, íá áðáéôÞóåé áðü ôïí 

åêôåëïýíôá åããñÜöùò êáé ôï áñãüôåñï Ýùò ôçí çìåñïìçíßá äéáêïðÞò ôçò åðåîåñãáóßáò íá ôïõ 

åðéóôñÝøåé ôï óýíïëï ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôïõ õðåýèõíïõ åðåîåñãáóßáò óå 

áíôßãñáöï ìÝóù áóöáëïýò áñ÷åßïõ, ï ìïñöüôõðïò ôïõ ïðïßïõ Ý÷åé ðñïóõìöùíçèåß ìå ôïí õðåýèõíï 

åðåîåñãáóßáò Þ/êáé íá äéáãñÜøåé, âåâáéþíïíôáò ðáñÜëëçëá ôçí äéáãñáöÞ, üëùí ôùí õðüëïéðùí 

áíôéãñÜöùí ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôïõ õðåýèõíïõ åðåîåñãáóßáò, ðïõ 

åðåîåñãáæüôáí ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá Þ/êáé ï ôõ÷üí õðü-åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá. 

 

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá Þ/êáé ï ôõ÷üí õðü-åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá äéáôçñïýí ôá äåäïìÝíá 

ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôïõ õðåýèõíïõ åðåîåñãáóßáò, üôáí áðáéôåßôáé áðü ôï éó÷ýïí 

íïìïèåôéêü/êáíïíéóôéêü ðëáßóéï êáé ìüíï ãéá ôçí ðåñßïäï ðïõ áðáéôåßôáé, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé 

ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá äéáóöáëßæåé ôçí ôÞñçóç ôçò åìðéóôåõôéêüôçôáò êáé ôçò áóöÜëåéáò ôïõ 

óõíüëïõ ôùí äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ôïõ õðåýèõíïõ åðåîåñãáóßáò êáé üôé ç åí ëüãù 

åðåîåñãáóßá äåäïìÝíùí ðñïóùðéêïý ÷áñáêôÞñá ðñáãìáôïðïéåßôáé ìüíï ãéá ôïõò óõãêåêñéìÝíïõò 

óêïðïýò ðïõ áðáéôïýí ôçí áðïèÞêåõóÞ ôïõò êáé ãéá êáíÝíáí Üëëï óêïðü. 

 

Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá ðáñÝ÷åé óôïí õðåýèõíï åðåîåñãáóßáò Ýããñáöç âåâáßùóç ãéá ôçí ðëÞñç 

óõììüñöùóç ôïõ ßäéïõ êáé ôùí õðü-åêôåëïýíôùí ôçí åðåîåñãáóßá ìå ôá ðñïâëåðüìåíá óôçí 

ðáñïýóá ðïëéôéêÞ êáé óôçí äçìüóéá óýìâáóç åíôüò äýï (2) ìçíþí áðü ôçí çìåñïìçíßá äéáêïðÞò 

ôçò åðåîåñãáóßáò, åêôüò áí áðáéôåßôáé íá ðñïóêïìéóôåß ç åí ëüãù âåâáßùóç íùñßôåñá ëüãù 

êáôáããåëßáò óôçí Áñ÷Þ Ðñïóôáóßáò ÄåäïìÝíùí Ðñïóùðéêïý ×áñáêôÞñá Þ ëüãù ïðïéáóäÞðïôå 

äéêáóôéêÞò Þ åîùäéêáóôéêÞò äéáìÜ÷çò, óôçí ïðïßá ðåñßðôùóç ç âåâáßùóç èá ðñïóêïìéóôåß Üìåóá.  

 

38$2H0858$28?$; 0<C58?$;<A+2+,H?$, +$21*$5'&2+,K*$;0<!A&;I9&*1*$528*$#89I5+ $5C9! 58$

$

Ç ìç åêðëÞñùóç ôùí õðï÷ñåþóåùí ôïõ åêôåëïýíôïò ôçí åðåîåñãáóßá Þ/êáé ôùí õðü-åêôåëïýíôùí 

ôçí åðåîåñãáóßá üðùò ðåñéãñÜöïíôáé óôçí ðáñïýóá ðïëéôéêÞ êáé èá ðñïâëÝðïíôáé óôçí äçìüóéá 

óýìâáóç èá óõíåðÜãåôáé ôçí åðéâïëÞ ðïéíéêþí ñçôñþí êáôÜ ôá ïñéæüìåíá óôçí åêÜóôïôå äçìüóéá 

óýìâáóç. Ï åêôåëþí ôçí åðåîåñãáóßá èá åõèýíåôáé ãéá êÜèå ðôáßóìá áõôïý, ôùí õðü-åêôåëïýíôùí 

ôçí åðåîåñãáóßá êáé ôùí åí ãÝíåé ðñïóôçèÝíôùí ôïõ êáé èá õðÝ÷åé õðï÷ñÝùóç ðëÞñïõò 

áðïêáôÜóôáóçò êÜèå æçìßáò ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å., ç ïðïßá èá ïöåßëåôáé Þ èá óõíäÝåôáé Üìåóá Þ 

Ýììåóá ìå ôçí ðáñÜâáóç áðü ôïí åêôåëïýíôá ôùí üñùí ôçò äçìüóéáò óýìâáóçò Þ/êáé ôïõ éó÷ýïíôïò 

åêÜóôïôå íïìïèåôéêïý ðëáéóßïõ. 

 

Ï åêôåëþí åðåîåñãáóßá óå ðåñßðôùóç ðáñÜâáóçò ïðïéáóäÞðïôå áíáëçöèåßóáò õðï÷ñÝùóÞò ôïõ 

Ýíáíôé ôçò ÅÕÄÁÐ èá èåùñåßôáé ï ßäéïò õðåýèõíïò åðåîåñãáóßáò.$
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ÊÜèå ðñïóöÝñùí ïéêïíïìéêüò öïñÝáò, ï áíÜäï÷ïò êáèþò êáé êÜèå ôñßôï ðñüóùðï ðïõ åìðëÝêåôáé 

óôçí åêôÝëåóç åñãáóéþí ôçò óýìâáóçò ðïõ èá óõíáöèåß ìåôáîý ôçò Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. êáé ôïõ 

áíáäü÷ïõ äéáâÜæïíôáò ôï ðáñüí ëáìâÜíåé ãíþóç ôçò ùò Üíù åðåîåñãáóßáò ðïõ åßíáé óýìöùíç ìå 

ôïí Êáíïíéóìü (ÅÅ) 2016/679 áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôïõò óêïðïýò ðïõ ðñïáíáöÝñèçêáí êáé ãéá óêïðïýò 

óõìâáôïýò ìå áõôïýò êáèþò êáé ôùí õðï÷ñåþóåùí ôïõ åêôåëïýíôá ôçí åðåîåñãáóßá êáé ôùí ôõ÷üí 

õðü-åêôåëïýíôùí ôçí åðåîåñãáóßá ðñïóþðùí. ÌÝóù ôçò óõììåôï÷Þò óå äéáäéêáóßá áíÜèåóçò ôçò 

Å.ÕÄ.Á.Ð. Á.Å. êáèþò êáé ìå ôçí õðïãñáöÞ ôçò äçìüóéáò óýìâáóçò èåùñåßôáé üôé ôá õðïêåßìåíá 

ôùí ðñïóùðéêþí äåäïìÝíùí Ý÷ïõí ëÜâåé ãíþóç êáé óõíáéíïýí óôçí åðåîåñãáóßá ôùí ðñïóùðéêþí 

ôïõò äåäïìÝíùí. 
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