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Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν   

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

για την επιλογή αναδό χόυ για τη μελε τη και την εκτε λεση (κατασκευη ) τόυ ε ργόυ: 
 

Κατασκευη  Περιφερειακω ν Υπηρεσιω ν, δόμω ν και διακριτω ν χω ρων τόυ α ρθρόυ 8 τόυ Ν.4375/2016 
στη νη σό Λε σβό και στη νη σό Χι ό και αναβα θμιση υφιστα μενης Δόμη ς στό Φυλα κιό Έβρόυ 

 
CPV: 45212413 Κατασκευαστικε ς εργασι ες για καταλυ ματα μικρη ς δια ρκειας παραμόνη ς 

 
Εκτιμώμενης αξίας 142.400.000,00 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α. 24%), 
 

πόυ θα διεξαχθει  συ μφωνα: 
 με α) τις διατα ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς ό ρόυς της παρόυ σας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Η υπό  ανα θεση δημό σια συ μβαση ε ργόυ ε χει ως αντικει μενό συγχρό νως τη μελε τη και την εκτε λεση 
(κατασκευη ) ε ργόυ, συ μφωνα με τό α ρθρό 50 τόυ ν.4412/16.  Ο παρω ν διαγωνισμό ς διενεργει ται με 
τη διαδικασι α τόυ α ρθρόυ 29 τόυ ν.4412/16 σε δυ ό στα δια: 

1) Α’ Στάδιο: Πρόεπιλόγη   – Πρό σκληση εκδη λωσης ενδιαφε ρόντός με την υπόβόλη  αι τησης 
συμμετόχη ς  

2) Β’ Στάδιο: Ανα θεση – Πρό σκληση σε ανταγωνιστικη  διαδικασι α με διαπραγμα τευση 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά το B΄ Στάδιο της Ανάθεσης –Πρόσκλησης υποβολής προσφορών.  
Τό Α΄ Στα διό τόυ Διαγωνισμόυ  η δη όλόκληρω θηκε με την ε κδόση της υπ’ αριθμ. 151478/26-07-2021  
από φασης, με την όπόι α εγκρι θηκαν τα απότελε σματα της πρόεπιλόγη ς των συμμετεχό ντων στό 
Διαγωνισμό  και πρόεπελε γησαν όι κα τωθι Υπόψη φιόι («Πρόεπιλεγε ντες»), πρόκειμε νόυ να 
συμμετα σχόυν στό Β’  Στα διό τόυ Διαγωνισμόυ : 

1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
2. ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. "ΤΕΡΝΑ Α.Ε." 
3. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. «INTRAKAT» 
 

Κατα  τό παρό ν Β’  Στα διό τόυ Διαγωνισμόυ , όι ανωτε ρω όικόνόμικόι  φόρει ς θα κληθόυ ν αρχικα  να 
συμμετε χόυν σε διαβόυ λευση επι  των εγγρα φων της συ μβασης συ μφωνα με τό α ρθρό 3 της παρόυ σας. 
Στη συνε χεια, θα διενεργηθει  διαπραγμα τευση, κατα  την όπόι α  όι όικόνόμικόι  φόρει ς θα κληθόυ ν να 
υπόβα λλόυν αρχικε ς πρόσφόρε ς, συ μφωνα με τό α ρθρό 4 της παρόυ σας. Μετα  την όλόκλη ρωση της 
διαπραγμα τευσης και την γνωστόπόι ηση τόυ απότελε σματός στόυς συμμετε χόντες, αυτόι  θα κληθόυ ν 
να υπόβα λλόυν τις τελικε ς τόυς πρόσφόρε ς, βα σει των όπόι ων θα γι νει η ανα θεση της συ μβασης. 

 
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 
1.1 

Αναθε τόυσα αρχη : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 
Οδό ς : Θηβω ν 196 – 198 
Ταχ. Κωδ. : 18233 
Τηλ. : 2132128502 
E-mail : dpt.sc@migration.gov.gr    
Πληρόφόρι ες: : Α. Ζε ρμας 

 
1.2       Εργόδό της η  Κυ ριός τόυ Έργόυ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 
1.3   Φόρε ας κατασκευη ς τόυ ε ργόυ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ  
1.4       Πρόι σταμε νη Αρχη : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
1.5      Διευθυ νόυσα η  Επιβλε πόυσα Υπηρεσι α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 
1.6   Αρμό διό Τεχνικό  Συμβόυ λιό: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ  
 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπηρεσι ες μεταστεγασθόυ ν κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας συ ναψης η  
εκτε λεσης τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δηλω σόυν α μεσα τα νε α τόυς στόιχει α στόυς πρόσφε ρόντες η  
στόν ανα δόχό. 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπηρεσι ες η /και τα απόφαινό μενα ό ργανα τόυ Φόρε α κατασκευη ς καταργηθόυ ν, 
συγχωνευτόυ ν η  με όπόιόνδη πότε τρό πό μεταβληθόυ ν κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας συ ναψης η  
εκτε λεσης τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δηλω σόυν α μεσα, στόυς πρόσφε ρόντες  η  στόν ανα δόχό τα 
στόιχει α των υπηρεσιω ν η  απόφαινό μενων όργα νων, τα όπόι α κατα  τόν νό μό απότελόυ ν καθόλικό  
δια δόχό των εν λό γω όργα νων πόυ υπεισε ρχόνται στα δικαιω ματα και υπόχρεω σεις τόυς. 
 
Άρθρο 2: Έγγραφα της πρόσκλησης/σύμβασης 
 
2.1 Τα ε γγραφα της πρό σκλησης για τόν παρό ντα διαγωνισμό , ει ναι τα ακό λόυθα: 
α) η πρόκη ρυξη συμβα σης, ό πως απεστα λη πρός δημόσι ευση στην Επι σημη Εφημερι δα της 
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Ευρωπαι κη ς Ένωσης (ΕΕΕΕ) στις 28/05/2021 και ε λαβε αριθμό  2021-072325 (αριθμό ς δημόσι ευσης: 
EE/S S105 02/06/2021 275390-2021-EL) 
β) η διακη ρυξη τόυ Α΄ σταδι όυ τόυ Διαγωνισμόυ  (ΑΔΑΜ 21PROC008691923) 
γ) τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασης (ΕΕΕΣ) 
δ) η παρόυ σα πρό σκληση τόυ Β’ σταδι όυ τόυ Διαγωνισμόυ  με τα παραρτη ματα  της 
ε) τό τευ χός των τυχό ν τρόπόπόιη σεων μετα  τη διαδικασι α της διαβόυ λευσης τόυ αρ. 3 της παρόυ σας  
ζ) τό ε ντυπό όικόνόμικη ς πρόσφόρα ς, ό πως παρα γεται από  την ειδικη  ηλεκτρόνικη  φό ρμα τόυ 
υπόσυστη ματός, 
η) ό πρόυ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης, 
θ) τό τιμόλό γιό δημόπρα τησης, 
ι) τό τευ χός υπόλόγισμόυ  και τεκμηρι ωσης για τόν καθόρισμό  τόυ πρόυ πόλόγισμόυ  δημόπρα τησης 
ια) ό Κανόνισμό ς Μελετω ν Έργόυ  
ιβ) η ειδικη  συγγραφη  υπόχρεω σεων,  
ιγ)όι απαιτη σεις επιτελεστικό τητας (performance requirements) τόυ πρός ανα θεση ε ργόυ 
ιδ) τό τευ χός τεχνικη ς περιγραφη ς-πρόδιαγραφω ν, 
ιε) τα τόπόγραφικα  διαγρα μματα για κα θε δόμη , 
ιστ) όι εγκεκριμε νόι περιβαλλόντικόι  ό ρόι (όι πρό τυπες περιβαλλόντικε ς δεσμευ σεις -ΠΠΔ- για κα θε 
δόμη ) 
ιζ)Τα σχε δια γενικη ς δια ταξης για κα θε δόμη  ό πως θα όριστικόπόιηθόυ ν μετα  την όλόκλη ρωση της 
διαπραγμα τευσης 
ιη) τυχό ν συμπληρωματικε ς πληρόφόρι ες και διευκρινι σεις πόυ θα παρασχεθόυ ν από  την αναθε τόυσα 
αρχη  επι  ό λων των ανωτε ρω 
 

2.2 Πρόσφε ρεται ελευ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρόνικη  πρό σβαση στα ε γγραφα της 

συ μβασης στόν ειδικό , δημό σια πρόσβα σιμό χω ρό “ηλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” της πυ λης 

www.promitheus.gov.gr, καθω ς και στην ιστόσελι δα της αναθε τόυσας αρχη ς αναρτα ται σχετικη  

ενημε ρωση με αναφόρα  στόν συστημικό  αριθμό  διαγωνισμόυ  και διασυ νδεση στόν ανωτε ρω ψηφιακό  

χω ρό τόυ «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 

 

Κα θε ει δόυς επικόινωνι α και ανταλλαγη  πληρόφόριω ν πραγματόπόιει ται με σω της διαδικτυακη ς 

πυ λης www.promitheus.gov.gr τόυ «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ». 

 

2.3 Εφό σόν ε χόυν ζητηθει  εγκαι ρως, η τόι ε ως τις 24/08/2021  η αναθε τόυσα αρχη  παρε χει σε ό λόυς 

τόυς συμμετε χόντες συμπληρωματικε ς πληρόφόρι ες σχετικα  με τα ε γγραφα της συ μβασης, τό 

αργό τερό στις 26/08/2021.  

 

Απαντη σεις σε τυχό ν διευκρινι σεις πόυ ζητηθόυ ν, αναρτω νται στόν ηλεκτρόνικό  χω ρό τόυ 
διαγωνισμόυ  στην πρόαναφερό μενη πυ λη www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζι  
με τα υπό λόιπα ε γγραφα της συ μβασης πρός ενημε ρωση των ενδιαφερό μενων όικόνόμικω ν φόρε ων, 
όι όπόι όι ει ναι υπόχρεωμε νόι να ενημερω νόνται με δικη  τόυς ευθυ νη με σα από  τόν υπό ψη ηλεκτρόνικό  
χω ρό. 
 
Η αναθε τόυσα αρχη  παρατει νει την πρόθεσμι α παραλαβη ς των τελικω ν πρόσφόρω ν, όυ τως ω στε ό λόι 
όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς να μπόρόυ ν να λα βόυν γνω ση ό λων των αναγκαι ων 
πληρόφόριω ν για την κατα ρτιση των πρόσφόρω ν στις ακό λόυθες περιπτω σεις: 
 
α) ό ταν, για όπόιόνδη πότε λό γό, πρό σθετες πληρόφόρι ες, αν και ζητη θηκαν από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
ε γκαιρα, δεν ε χόυν παρασχεθει  τό αργό τερό ε ξι (6) ημε ρες πριν από  την πρόθεσμι α πόυ όρι ζεται στό 
α ρθρό 20.2 για την παραλαβη  των πρόσφόρω ν,  
β) ό ταν τα ε γγραφα της συ μβασης υφι στανται σημαντικε ς αλλαγε ς.  
 
Η δια ρκεια της παρα τασης θα ει ναι ανα λόγη με τη σπόυδαιό τητα των πληρόφόριω ν πόυ ζητη θηκαν η  
των αλλαγω ν. Όταν όι πρό σθετες πληρόφόρι ες δεν ε χόυν ζητηθει  ε γκαιρα η  δεν ε χόυν σημασι α για την 
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πρόετόιμασι α κατα λληλων πρόσφόρω ν, η παρα ταση της πρόθεσμι ας εναπό κειται στη διακριτικη  
ευχε ρεια της αναθε τόυσας αρχη ς. 
2.4 Τρόπόπόι ηση των ό ρων της διαγωνιστικη ς διαδικασι ας (πχ αλλαγη /μετα θεση της καταληκτικη ς 
ημερόμηνι ας υπόβόλη ς πρόσφόρω ν, καθω ς και σημαντικε ς αλλαγε ς των εγγρα φων της συ μβασης, 
συ μφωνα με την πρόηγόυ μενη παρα γραφό), δημόσιευ όνται και στό ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Άρθρο 2 Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι όικόνόμικόί φόρείς δεσμεύόνται ότι: 
 
α) τηρόύν και θα εξακόλόυθήσόυν να τηρόύν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσόν επιλεγόύν,  τις 
υπόχρεώσεις τόυς πόυ απόρρέόυν από τις διατάξεις της περιβαλλόντικής, κόινωνικόασφαλιστικής και 
εργατικής νόμόθεσίας, πόυ έχόυν θεσπιστεί με τό δίκαιό της Ένωσης, τό εθνικό δίκαιό, συλλόγικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλόντικόύ, κόινωνικόύ και εργατικόύ δικαίόυ, όι όπόίες 
απαριθμόύνται στό Παράρτημα Χ τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υπόχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα πόυ επιβλέπόυν την εκτέλεση των δημόσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες πόυ ενεργόύν εντός των όρίων της ευθύνης 
και της αρμόδιότητάς τόυς, 

 

β) δεν θα ενεργήσόυν αθέμιτα, παράνόμα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά τό στάδιό εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσόν επιλεγόύν και 
 
γ) λαμβάνόυν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξόυν την εμπιστευτικότητα των πληρόφόριών πόυ 
έχόυν χαρακτηρισθεί ως τέτόιες από την αναθέτόυσα αρχή. 
 
 

Άρθρο 3:  Διαβούλευση επί των εγγράφων της πρόσκλησης/σύμβασης 
 

1. Πρόσκαλόυ νται όι, κατα  τα ε γγραφα της παρόυ σας πρό σκλησης, δυνα μενόι να λα βόυν με ρός 
στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης όικόνόμικόι  φόρει ς, πρόκειμε νόυ η αναθε τόυσα αρχη  να 
πρόβει  σε παρόυσι αση τόυ πρός ανα θεση ε ργόυ και σε σχετικη  διαβόυ λευση, στην ε δρα της 
Αναθε τόυσας Αρχη ς, Λ. Θηβω ν 196 – 198, Αγ. Ι. Ρε ντης, 3ός ό ρόφός, Γραφει α Τεχνικη ς Υπηρεσι ας, 
στις 29/07/2021 και ω ρα 11:00 π.μ. 
2. Εντό ς δε κα (10) ημερω ν από  την ως α νω παρόυσι αση, κα θε ενδιαφερό μενός, μπόρει  να 
υπόβα λει τευ χός παρατηρη σεων για τό ε ργό, την τεχνικη  μελε τη και τα τευ χη δημόπρα τησης, 
όικόνόμικα  και συμβατικα . Με τό τευ χός παρατηρη σεων θα σχόλια ζεται η όρθό τητα της λυ σης, τό 
εφικτό  της κατασκευη ς και θα επισημαι νόνται σφα λματα των ό ρων των εγγρα φων της συ μβασης. 
Η συμμετόχη  των ενδιαφερόμε νων στην ως α νω παρόυσι αση και η υπόβόλη  τόυ τευ χόυς 
παρατηρη σεων ει ναι πρόαιρετικε ς, δεν συνεπα γόνται την υπόχρε ωση υπόβόλη ς πρόσφόρα ς και 
δεν συνιστόυ ν κω λυμα για τη συμμετόχη  τόυς στη διαδικασι α.  
3. Η αναθε τόυσα αρχη  αξιόλόγει  τα συμπερα σματα της διαβόυ λευσης και τα τευ χη παρατηρη σεων 
πόυ υπόβλη θηκαν και πρόβαι νει στις ακό λόυθες ενε ργειες:  
α) εφό σόν διαπιστωθει  η ε λλειψη παρατηρη σεων η  εκτιμηθόυ ν ως μη όρθε ς όι υπόβληθει σες 
παρατηρη σεις, συνεχι ζει τη διαδικασι α, συ μφωνα με τα όριζό μενα στα ε γγραφα της συ μβασης η   
β) εφό σόν διαπιστωθει  η υ παρξη επόυσιωδω ν σφαλμα των η  ελλει ψεων στα ε γγραφα της 
συ μβασης εκδι δει τευ χός τρόπόπόιη σεων/διόρθω σεων της διακη ρυξης η  και των λόιπω ν 
εγγρα φων της συ μβασης, εντό ς πε ντε (5) ημερω ν από  τη λη ξη της ημερόμηνι ας υπόβόλη ς των 
τευχω ν παρατηρη σεων από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς. Στό τευ χός αυτό  περιλαμβα νόνται όι 
απαιτόυ μενες επόυσιω δεις τρόπόπόιη σεις/διόρθω σεις. Τό τευ χός κόινόπόιει ται, με από δειξη, σε 
ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ ε λαβαν τα ε γγραφα της συ μβασης, και αναρτα ται στό 
ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστόσελι δα της αναθε τόυσας αρχη ς. Στό ως α νω τευ χός μπόρει  να 
πρόβλε πεται κατα  περι πτωση η  παρα ταση της πρόθεσμι ας υπόβόλη ς των αρχικω ν και τελικω ν 
πρόσφόρω ν πόυ όρι ζόνται στό α ρθρό 20 της παρόυ σας, η   
γ) εφό σόν διαπιστωθει  η υ παρξη όυσιωδω ν σφαλμα των η  ελλει ψεων σε όπόιόδη πότε στόιχει ό 
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των εγγρα φων της συ μβασης, ανακαλει  την παρόυ σα πρό σκληση. Στη συνε χεια, πρόβαι νει σε 
απόστόλη  νε ας πρό σκλησης, διόρθω νόντας τα σχετικα  σφα λματα και ελλει ψεις.  
4. Τό τευ χός τρόπόπόιη σεων συγκαταλε γεται στα ε γγραφα της συ μβασης και απότελει  
αναπό σπαστό με ρός της συ μβασης μετα  την υπόγραφη  της. Αντι θετα, τα υπόβληθε ντα από  τόυς 
όικόνόμικόυ ς φόρει ς τευ χη παρατηρη σεων δεν απότελόυ ν συμβατικα  στόιχει α και δεν 
χρησιμόπόιόυ νται για ερμηνει α της συ μβασης. 
 
Άρθρο 4:  Διενέργεια διαπραγμάτευσης 
 
Μετα  την όλόκλη ρωση της διαβόυ λευσης, όι όικόνόμικόι  φόρει ς θα κληθόυ ν να συμμετα σχόυν σε 
διαπραγμα τευση, συ μφωνα με τό α ρθρό 29 τόυ ν.4412/16. Οι διαπραγματευ σεις θα αφόρόυ ν στα 
γενικα  χαρακτηριστικα  τόυ ε ργόυ και ειδικό τερα στό Σχε διό Γενικη ς Δια ταξης (masterplan) κα θε 
δόμη ς, με στό χό να δόθει  η δυνατό τητα στην Αναθε τόυσα Αρχη  να πρόσαρμό σει από λυτα τό ε ργό 
στις ιδιαι τερες ανα γκες της. Σε κα θε περι πτωση κατα  τη διαδικασι α της διαπραγμα τευσης δεν θα 
αλλα ξόυν τα όυσιω δη χαρακτηριστικα  τόυ ε ργόυ, ό πως περιγρα φόνται στό α ρθρό 13  της 
παρόυ σας και στα λόιπα  ε γγραφα της συ μβασης.  
 
Η διαπραγμα τευση θα πραγματόπόιηθει  με σω τόυ ΕΣΗΔΗΣ, με ό λόυς τόυς συμμετε χόντες, χωρι ς 
να μειωθει  ό αριθμό ς των πρός διαπραγμα τευση πρόσφόρω ν, συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 
 

1. Οι πρόεπιλεγε ντες όικόνόμικόι  φόρει ς θα υπόβα λλόυν εντό ς της πρόθεσμι ας τόυ α ρθρόυ 
20.1 της παρόυ σας την αρχικη  τόυς πρόσφόρα , η όπόι α θα περιλαμβα νει πρό ταση Σχεδι όυ 
Γενικη ς Δια ταξης κα θε δόμη ς, συ μφωνα με τα όριζό μενα στην τεχνικη  περιγραφη  και στα 
λόιπα  ε γγραφα της συ μβασης. Τα κριτη ρια με τα όπόι α θα πρε πει να συνταχθει  κα θε 
πρό ταση αφόρόυ ν τη λειτόυργικό τητα της Δόμη ς, την όικόνόμι α κατασκευη ς της και τη 
μικρό τερη δυνατη  περιβαλλόντικη  επιβα ρυνση. Τό ακριβε ς περιεχό μενό της Αρχικη ς 
Πρόσφόρα ς παρατι θεται στό Παρα ρτημα Ι. 

 
2. Αμε σως μετα  τη λη ξη της πρόθεσμι ας υπόβόλη ς των Αρχικω ν Πρόσφόρω ν, η Επιτρόπη  τόυ 

Διαγωνισμόυ  εξετα ζει και αξιόλόγει  τις πρότα σεις πόυ υπόβλη θηκαν και δυ ναται  ει τε:  
(α) να συνεχι σει τη διαπραγμα τευση με ό λόυς η  όρισμε νόυς εκ των συμμετεχό ντων, με τη 
διατυ πωση παρατηρη σεων η  διευκρινιστικω ν ερωτημα των επι  των πρότα σεων πόυ 
υπόβλη θηκαν με σκόπό  τη βελτι ωση τόυ περιεχό μενόυ τόυς,  
(β) να εισηγηθει  την υιόθε τηση συγκεκριμε νης πρό τασης, με βα ση τα ανωτε ρω πόιότικα  
κριτη ρια. Η εν λό γω πρό ταση δυ ναται να ει ναι μι α εκ των υπόβληθεισω ν πρότα σεων, ει τε 
να συνδυα ζει επιμε ρόυς χαρακτηριστικα  από  διαφόρετικε ς πρότα σεις. 
Η περιγραφό μενη διαδικασι α διενεργει ται απόκλειστικα  με σω της λειτόυργι ας 
«Επικόινωνι α» τόυ ΕΣΗΔΗΣ και καταχωρει ται στό πρακτικό  της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  
η  σε παρα ρτημα  τόυ, πόυ υπόγρα φεται από  τόν Πρό εδρό και τα με λη της.  Η Επιτρόπη  
Διαγωνισμόυ  όλόκληρω νει τη συ νταξη τόυ σχετικόυ  πρακτικόυ  με τό απότε λεσμα της 
διαδικασι ας, με τό όπόι ό εισηγει ται την υιόθε τηση συγκεκριμε νης πρό τασης και υπόβα λλει 
στην αναθε τόυσα αρχη  τό σχετικό  ηλεκτρόνικό  αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, με σω της 
λειτόυργι ας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστη ματός, πρός ε γκριση. 

 
3. Στη συνε χεια, η αναθε τόυσα αρχη , αφόυ  λα βει υπό ψη της την ειση γηση της επιτρόπη ς, θα 

όριστικόπόιη σει τό Σχε διό Γενικη ς Δια ταξης κα θε Δόμη ς, με την ε κδόση σχετικη ς 
από φασης. Πρό της ε κδόσης της ανωτε ρω από φασης η Αναθε τόυσα Αρχη  ε χει την ευχε ρεια 
να ζητη σει απλη  γνω μη από  τό Φόρε α Λειτόυργι ας των δόμω ν, σχετικα  με τα πρότεινό μενα 
Σχε δια Γενικη ς Δια ταξης. Η σχετικη  από φαση συνόδευό μενη από  τό όριστικό  Σχε διό 
Γενικη ς Δια ταξης θα απόσταλει  σε ό λόυς τόυς πρόσφε ρόντες, πρόκειμε νόυ να υπόβα λλόυν 
τις τελικε ς τόυς πρόσφόρε ς, συ μφωνα με τό α ρθρό 22 και εντό ς της πρόθεσμι ας τόυ 
α ρθρόυ 20.2 της παρόυ σας. Σε περι πτωση πόυ ό χρό νός πόυ μεσόλαβει  από  την απόστόλη  
στόυς πρόσφε ρόντες της ως α νω από φασης (με τα όριστικα  Σχε δια Γενικη ς Δια ταξης), ε ως 
την καταληκτικη  ημερόμηνι α υπόβόλη ς των τελικω ν πρόσφόρω ν ει ναι μικρό τερός των 15 
ημερω ν, η Αναθε τόυσα Αρχη  με από φαση  της θα παρατει νει αντι στόιχα την ανωτε ρω 
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πρόθεσμι α (τόυ α ρθρόυ 20.2 της παρόυ σας). 
 
Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή αρχικής προσφοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 
ή η υποβολή αρχικής προσφοράς μη σύμφωνης με το περιεχόμενο του Παραρτήματος Ι, 
συνιστά λόγο αποκλεισμού από την περαιτέρω συμμετοχή του στη διαδικασία και την 
υποβολή τελικής προσφοράς. 
 
Η ανωτε ρω περιγραφό μενη διαδικασι α θα πραγματόπόιηθει  με σω τόυ υπόσυστη ματός 
«Επικόινωνι α» της πλατφό ρμας τόυ Εθνικόυ  Συστη ματός Ηλεκτρόνικω ν Δημόσι ων Συμβα σεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) με σω της διαδικτυακη ς πυ λης www.promitheus.gov.gr (Α/Α συστη ματός 181225-2). 
 
Κατα  τη δια ρκεια της διαπραγμα τευσης, η Αναθε τόυσα Αρχη  θα εξασφαλι σει την ι ση μεταχει ριση 
ό λων των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ συμμετε χόυν και δεν θα παρε χει, κατα  τρό πό πόυ να 
δημιόυργει  διακρι σεις, πληρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να ευνόόυ ν όρισμε νόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς 
σε σχε ση με α λλόυς. Η Αναθε τόυσα Αρχη  δεν θα απόκαλυ πτει στόυς λόιπόυ ς συμμετε χόντες 
εμπιστευτικε ς πληρόφόρι ες πόυ ε χόυν διαβιβαστει  από  πρόσφε ρόντα πόυ συμμετε χει στις 
διαπραγματευ σεις χωρι ς τη συναι νεση τόυ. 

 
 
Άρθρο 5:  Ηλεκτρονική υποβολή τελικών προσφορών 
 
5.1. Οι τελικε ς πρόσφόρε ς υπόβα λλόνται από  τόυς ενδιαφερόμε νόυς ηλεκτρόνικα , με σω της 
διαδικτυακη ς πυ λης www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι την καταληκτικη  ημερόμηνι α και 
ω ρα πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 20.2 της παρόυ σας διακη ρυξης, σε ηλεκτρόνικό  φα κελό τόυ 
υπόσυστη ματός και υπόγρα φόνται, τόυλα χιστόν,  με πρόηγμε νη ηλεκτρόνικη  υπόγραφη , η όπόι α 
υπόστηρι ζεται από  αναγνωρισμε νό (εγκεκριμε νό) πιστόπόιητικό , συ μφωνα με την παρ. 2 τόυ 
α ρθρόυ 37 τόυ ν. 4412/2016. 
 
Για τη συμμετόχη  στην παρόυ σα διαδικασι α όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς ακόλόυθόυ ν τη 
διαδικασι α εγγραφη ς τόυ α ρθρόυ 5 παρ. 1.2 ε ως 1.4 της Κόινη ς Υπόυργικη ς Από φασης «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ε νωση όικόνόμικω ν φόρε ων υπόβα λλει κόινη  πρόσφόρα , η όπόι α υπόχρεωτικα  υπόγρα φεται 
ψηφιακα , ει τε από  ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ απότελόυ ν την ε νωση, ει τε από  
εκπρό σωπό  τόυς, νόμι μως εξόυσιόδότημε νό.  
 
5.2 Στόν ηλεκτρόνικό φάκελό της τελικής πρόσφόράς περιέχεται ε νας (υπό)φα κελός με την ε νδειξη 
«Δικαιόλόγητικα  Συμμετόχη ς», ε νας (υπό)φα κελός με την ε νδειξη «Τεχνικη  Πρόσφόρα - Μελε τη» 
και ε νας (υπό)φα κελός με την ε νδειξη «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα ».  
 
5.3 Από τόν υπόψήφιό σημαίνόνται, με χρήση τόυ σχετικόύ πεδίόυ τόυ υπόσυστήματός, κατά την 
σύνταξη της πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόυ έχόυν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
όριζόμενα στό άρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ό υπόψήφιός υπόβάλει στόν όικείό (υπό)φάκελό σχετική αιτιόλόγηση με τη 
μόρφή ψηφιακά υπόγεγραμμένόυ αρχείόυ pdf, αναφέρόντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόυ ή 
διόικητικές πράξεις πόυ επιβάλλόυν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληρόφόρίας, ως 
συνημμένό της ηλεκτρόνικής τόυ πρόσφόράς. Δεν χαρακτηρίζόνται ως εμπιστευτικές πληρόφόρίες 
σχετικά με την όικόνόμική πρόσφόρά. 
 
5.4 Στην περίπτωση της υπόβόλής στόιχείων με χρήση μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων 
ηλεκτρόνικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ZIP), εκείνα τα όπόία επιθυμεί ό υπόψήφιός 
να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υπόβάλλει 
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ως χωριστά ηλεκτρόνικά αρχεία με μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρόνικό 
αρχείό μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων ηλεκτρόνικών αρχείων πόυ να περιλαμβάνει αυτά. 
 
5.5 Ο χρήστης – όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλει τόν ανωτέρω (υπό)φάκελό της τελικής πρόσφόράς 
μέσω τόυ υπόσυστήματός, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγητικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με την ένδειξη 
«Δικαιόλόγητικά Συμμετόχής»  είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 22.2 της παρόύσας, τα δε στόιχεία και 
δικαιόλόγητικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με την ένδειξη «Τεχνική Πρόσφόρά- Μελέτη» 
είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 22.3 της παρόύσας. 
Τα στόιχεία αμφότερων των (υπό)φακέλων υπόβάλλόνται από τόν όικόνόμικό φόρέα ηλεκτρόνικά σε 

μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF) και γίνόνται απόδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με 

την παρ. β τόυ άρθρόυ 6.2.της παρόύσας. 

 
β) Τό αργότερό πριν από την ημερόμηνία και ώρα απόσφράγισης των πρόσφόρών πόυ όρίζεται στό 
άρθρό 20.2 της παρόύσας, πρόσκόμίζόνται στην Αναθέτόυσα Αρχή, με ευθύνη τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, 
όι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετόχής, πλην των εγγυήσεων πόυ εκδίδόνται ηλεκτρόνικά, άλλως η 
πρόσφόρά απόρρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστόλές συμμετόχής πρόσκόμίζόνται σε κλειστό φάκελό, στόν 
όπόίό αναγράφεται τόυλάχιστόν ό απόστόλέας, τα στόιχεία τόυ παρόντός διαγωνισμόύ και ως 
παραλήπτης η Επιτρόπή Διαγωνισμόύ. 
 
Η πρόσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετόχής πραγματόπόιείται είτε με κατάθεση τόυ ως 
άνω φακέλόυ στην υπηρεσία πρωτόκόλλόυ της αναθέτόυσας αρχής είτε με την απόστόλή τόυ 
ταχυδρόμικώς, επί απόδείξει. Τό βάρός απόδειξης της έγκαιρης πρόσκόμισης φέρει ό όικόνόμικός 
φόρέας. Τό εμπρόθεσμό απόδεικνύεται με  τόν αριθμό πρωτόκόλλόυ είτε με την επίκληση τόυ σχετικόύ 
απόδεικτικόύ απόστόλής, ανά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση πόυ  επιλεγεί η απόστόλή τόυ φακέλόυ της εγγύησης συμμετόχής ταχυδρόμικώς, ό 
όικόνόμικός φόρέας αναρτά, εφόσόν δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής τόυ φακέλόυ τόυ στό 
πρωτόκόλλό της αναθέτόυσας αρχής, τό αργότερό έως την ημερόμηνία και ώρα απόσφράγισης των 
πρόσφόρών, μέσω της λειτόυργίας «επικόινωνία», τα σχετικό απόδεικτικό στόιχείό πρόσκόμισης 
(απόδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρόμείόυ - ταχυμεταφόρών),  πρόκειμένόυ να ενημερώσει 
την αναθέτόυσα αρχή περί της τήρησης της υπόχρέωσής τόυ σχετικά με την (εμπρόθεσμη) πρόσκόμιση 
της εγγύησης συμμετόχής τόυ στόν παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι πρόσφε ρόντες συντα σσόυν την όικόνόμικη  τόυς πρόσφόρα , απόκλειστικα  κατ’ απόκόπη  για 
τμη ματα τόυ ε ργόυ (για κα θε δόμη ), συμπληρω νόντας την αντι στόιχη ειδικη  ηλεκτρόνικη  φό ρμα τόυ 
υπόσυστη ματός και επισυνα πτόντας, στόν ηλεκτρόνικό  χω ρό «Συνημμε να Ηλεκτρόνικη ς Πρόσφόρα ς» 
και στόν κατα  περι πτωση (υπό)φα κελό, ό λα τα στόιχει α της πρόσφόρα ς τόυς, συ μφωνα και με τό 
Παρα ρτημα ΙΙΙ, σε μόρφη  αρχει όυ Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Στη συνέχεια, όι πρόσφέρόντες παράγόυν από τό υπόσύστημα τα ηλεκτρόνικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις»] των Δικαιόλόγητικών Συμμετόχής, της Τεχνικής Πρόσφόράς- Μελέτης και της 
Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόυς σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF). Τα αρχεία αυτά 
γίνόνται απόδεκτά, εφόσόν φέρόυν, τόυλάχιστόν πρόηγμένη ηλεκτρόνική υπόγραφή, η όπόία 
υπόστηρίζεται από αναγνωρισμένό (εγκεκριμένό) πιστόπόιητικό και επισυνάπτόνται στόυς 
αντίστόιχόυς (υπό)φακέλόυς της πρόσφόράς. Κατά τη συστημική υπόβόλή της τελικής πρόσφόράς τό 
υπόσύστημα πραγματόπόιεί αυτόματόπόιημένόυς ελέγχόυς επιβεβαίωσης της ηλεκτρόνικής 
πρόσφόράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρόνικά αρχεία (Δικαιόλόγητικά Συμμετόχής, Τεχνική 
Πρόσφόρά- Μελέτη και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι αυτόί  απόβόύν επιτυχείς η 
πρόσφόρά υπόβάλλεται  στό υπόσύστημα. Διαφόρετικά, η τελική πρόσφόρά δεν υπόβάλλεται και τό 
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υπόσύστημα ενημερώνει τόυς πρόσφέρόντες με σχετικό μήνυμα σφάλματός στη διεπαφή τόυ χρήστη 
των πρόσφερόντων, πρόκειμένόυ όι τελευταίόι να πρόβόύν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
ε) Εφόσόν όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόυν απότυπωθεί στό σύνόλό τόυς στις ειδικές ηλεκτρόνικές 
φόρμες τόυ υπόσυστήματός, όι πρόσφέρόντες επισυνάπτόυν ψηφιακά υπόγεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρόνικά αρχεία, σύμφωνα με τόυς όρόυς της παρόύσας. 
 
Στις ως άνω περιπτώσεις πόυ με την πρόσφόρά υπόβάλλόνται δημόσια ή/και ιδιωτικά έγγραφα, είτε 

έχόυν παραχθεί από τόν ίδιό τόν πρόσφέρόντα είτε από τρίτόυς, αυτά γίνόνται απόδεκτά, ανά 

περίπτωση, σύμφωνα με  την παρ. β τόυ άρθρόυ 6.2. της παρόύσας   

 

στ) Από τό υπόσύστημα εκδίδεται ηλεκτρόνική απόδειξη υπόβόλής της τελικής πρόσφόράς, η όπόία 
απόστέλλεται στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνυμα ηλεκτρόνικόύ ταχυδρόμείόυ. 
 
Στις περιπτώσεις πόυ με την πρόσφόρά υπόβάλλόνται δημόσια ή/και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχόυν 

παραχθεί από τόν ίδιό τόν πρόσφέρόντα είτε από τρίτόυς, αυτά γίνόνται απόδεκτά, ανά περίπτωση, 

σύμφωνα με  την παρ. β τόυ άρθρόυ 6.2.της παρόύσας. 

 

η) Έως την ημέρα και ώρα απόσφράγισης των πρόσφόρών πρόσκόμίζόνται με ευθύνη τόυ όικόνόμικόύ 

φόρέα στην αναθέτόυσα αρχή, σε έντυπη μόρφή και σε κλειστό φάκελό, στόν όπόίό αναγράφεται ό 

απόστόλέας και ως παραλήπτης η Επιτρόπή Διαγωνισμόύ τόυ παρόντός διαγωνισμόύ, τυχόν στόιχεία 

της ηλεκτρόνικής πρόσφόράς τόυ, ήτόι των υπόφακέλων «Δικαιόλόγητικά Συμμετόχής», «Τεχνική 

Πρόσφόρά- Μελέτη» και «Οικόνόμική Πρόσφόρά», τα όπόία απαιτείται να πρόσκόμισθόύν σε 

πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα. 

Τέτόια στόιχεία και δικαιόλόγητικά ενδεικτικά είναι: 

i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστόλή συμμετόχής, πλην των περιπτώσεων πόυ αυτή εκδίδεται 

ηλεκτρόνικά, άλλως η πρόσφόρά απόρρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα 

στό άρθρό 6.1. γ) της παρόύσας, 

ii) αυτά πόυ δεν υπάγόνται στις διατάξεις τόυ άρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999, (ενδεικτικά 

συμβόλαιόγραφικές ένόρκες βεβαιώσεις ή λόιπά συμβόλαιόγραφικά έγγραφα), 

iii) ιδιωτικά έγγραφα τα όπόία δεν έχόυν επικυρωθεί από δικηγόρό ή δεν φέρόυν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φόρείς της περίπτωσης α της παρ. 2 τόυ άρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 ή δεν συνόδεύόνται 

από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τόυς, καθώς και 

iv) αλλόδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα πόυ φέρόυν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 

πρόξενική θεώρηση και δεν έχόυν επικυρωθεί από δικηγόρό.  

Σε περίπτωση μη υπόβόλής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στόιχεία και δικαιόλόγητικά πόυ 

υπόβάλλόνται σε έντυπη μόρφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετόχής, δύναται να 

συμπληρώνόνται και να υπόβάλλόνται σύμφωνα με τό άρθρό 102 τόυ ν. 4412/2016. 

 
5.6 Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζητήσόυν την απόσυρση υπόβληθείσας πρόσφόράς, πριν την 
καταληκτική ημερόμηνία υπόβόλής των πρόσφόρών, με έγγραφό αίτημα τόυς πρός την αναθέτόυσα 
αρχή, σε μόρφή ηλεκτρόνικόύ αρχείόυ Portable Document Format (PDF) πόυ υπόβάλλεται σύμφωνα 
με τις περ. ii) ή iv) της παρ. β τόυ άρθρόυ 6.2. της παρόύσας, μέσω της λειτόυργικότητας «Επικόινωνία» 
τόυ υπόσυστήματός. Πιστόπόιημένός χρήστης της αναθέτόυσας αρχής, χωρίς να απαιτείται απόφαση 
της τελευταίας,, πρόβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρόνικής πρόσφόράς στό υπόσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερόμηνία υπόβόλής της πρόσφόράς. Κατόπιν, ό όικόνόμικός φόρέας δύναται 
να υπόβάλει εκ νέόυ πρόσφόρά μέσω τόυ υπόσυστήματός έως την καταληκτική ημερόμηνία υπόβόλής  
των πρόσφόρών. 
 
Άρθρο 6: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των τελικών προσφορών 
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6.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 

Η αξιόλό γηση των τελικω ν πρόσφόρω ν θα πραγματόπόιηθει  από  την Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , 
συ μφωνα με τα κα τωθι όριζό μενα: 
 
α) Μετα  την καταληκτικη  ημερόμηνι α υπόβόλη ς των τελικω ν πρόσφόρω ν, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 

20.2 της παρόυ σας και πριν από  την ηλεκτρόνικη  απόσφρα γιση, πιστόπόιημε νός χρη στης της 

Αναθε τόυσας Αρχη ς μεταβιβα ζει την αρμόδιό τητα διαχει ρισης τόυ ηλεκτρόνικόυ  διαγωνισμόυ  σε 

πιστόπόιημε νό χρη στη της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ .  

 

β) Η αναθε τόυσα αρχη  διαβιβα ζει στόν Πρό εδρό της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  τόυς κλειστόυ ς φακε λόυς  

με τις πρωτό τυπες εγγυη σεις συμμετόχη ς, πόυ ε χόυν πρόσκόμιστει , πριν από  την ημερόμηνι α και ω ρα 

απόσφρα γισης των πρόσφόρω ν πόυ όρι ζεται, όμόι ως, στό α ρθρό 20.2 της παρόυ σας. 

Στη συνε χεια, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , κατα  την ημερόμηνι α και ω ρα πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 20.2 της 

παρόυ σας,  πρόβαι νει σε ηλεκτρόνικη  απόσφρα γιση τόυ υπόφακε λόυ «Δικαιόλόγητικα  Συμμετόχη ς», 

τόυ υπόφακε λόυ «Τεχνικη  Πρόσφόρα - Μελε τη» και τόυ υπόφακε λόυ «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα » χωρι ς 

να παρε χει στόυς πρόσφε ρόντες πρό σβαση στα υπόβληθε ντα στόιχει α των όικόνόμικω ν φόρε ων.  

 

γ) Μετα  την ως α νω απόσφρα γιση, και πριν από  την ε κδόση όπόιασδη πότε από φασης σχετικα  με την 
αξιόλό γηση των πρόσφόρω ν της παρόυ σας, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , πρόβαι νει στις ακό λόυθες 
ενε ργειες: 
 

i) αναρτα  στόν ηλεκτρόνικό  χω ρό «Συνημμε να Ηλεκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ », τόν σχετικό  κατα λόγό 

πρόσφερό ντων, ό πως αυτό ς παρα γεται από  τό υπόσυ στημα, με δικαι ωμα πρό σβασης μό νόν στόυς 

πρόσφε ρόντες, 

ii) ελε γχει εα ν πρόσκόμι στηκαν όι απαιτόυ μενες πρωτό τυπες εγγυητικε ς επιστόλε ς συμμετόχη ς 

συ μφωνα με την παρ. 5.5 περ. β τόυ α ρθρόυ 5 της παρόυ σας. Η πρόσφόρα  όικόνόμικόυ  φόρε α πόυ 

παρε λειψε ει τε να πρόσκόμι σει την απαιτόυ μενη πρωτό τυπη εγγυ ηση συμμετόχη ς, σε περι πτωση 

υπόβόλη ς ε γχαρτης εγγυ ησης συμμετόχη ς, ει τε να υπόβα λει την απαιτόυ μενη εγγυ ηση ηλεκτρόνικη ς 

ε κδόσης στόν όικει ό ηλεκτρόνικό  (υπό )-φα κελό με χρι την καταληκτικη  ημερόμηνι α υπόβόλη ς των 

πρόσφόρω ν, απόρρι πτεται ως απαρα δεκτη, μετα  από  γνω μη της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ , η όπόι α 

συντα σσει πρακτικό , στό όπόι ό περιλαμβα νόνται τα απότελε σματα τόυ ανωτε ρω ελε γχόυ και 

υπόβα λλει στην αναθε τόυσα αρχη  τό σχετικό  ηλεκτρόνικό  αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, με σω της 

λειτόυργι ας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστη ματός, πρός ε γκριση για τη λη ψη από φασης από ρριψης της 

πρόσφόρα ς, συ μφωνα με την παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016.  

Μετα  την ε κδόση της από φασης ε γκρισης τόυ ανωτε ρω πρακτικόυ  για την από ρριψη της πρόσφόρα ς, 

η αναθε τόυσα αρχη  κόινόπόιει  την από φαση σε ό λόυς τόυς πρόσφε ρόντες. 

Η από φαση από ρριψης της πρόσφόρα ς εκδι δεται πριν από  την ε κδόση όπόιασδη πότε α λλης από φασης 

σχετικα  με την αξιόλό γηση των πρόσφόρω ν της παρόυ σας διαδικασι ας. 

iii) Στη συνε χεια διαβιβα ζει τόν σχετικό  κατα λόγό πρόσφερό ντων, κατα  σειρα  μειόδόσι ας, στην 

αναθε τόυσα αρχη  και στόυς πρόσφε ρόντες, πρόκειμε νόυ να λα βόυν γνω ση και αναρτα  στόν 

ηλεκτρόνικό  χω ρό «Συνημμε να Ηλεκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ », τόν ως α νω κατα λόγό, με δικαι ωμα 

πρό σβασης μό νό στόυς πρόσφε ρόντες. 

 

δ) Όλες όι όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς καταχωρι ζόνται, κατα  τη σειρα  μειόδόσι ας, στό πρακτικό  της 

επιτρόπη ς. 
 
ε)  Ακόλόυ θως, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , την ι δια ημε ρα, ελε γχει τα δικαιόλόγητικα  συμμετόχη ς τόυ 
α ρθρόυ 22.2 της παρόυ σας, κατα  τη σειρα  της μειόδόσι ας, αρχι ζόντας από  τόν πρω τό μειόδό τη.  
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στ) Στη συνε χεια, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , μετα  τόν ε λεγχό των δικαιόλόγητικω ν συμμετόχη ς και των 
όικόνόμικω ν πρόσφόρω ν, ελε γχει με βα ση τη σειρα  μειόδόσι ας, την πληρό τητα και συμφωνι α των 
μελετω ν (η τόι των τεχνικω ν πρόσφόρω ν), πόυ υπόβλη θηκαν με βα ση τα όριζό μενα στα ε γγραφα της 
συ μβασης και ιδι ως στόν «Κανόνισμό  Μελετω ν Έργόυ», διαπιστω νόντας τη συμμό ρφωση η  μη των 
μελετω ν σε αυτα  (συ μφωνα με τόν πι νακα συμμό ρφωσης, ό όπόι ός παρατι θεται στό Παρα ρτημα ΙΙ), 
χωρι ς βαθμόλό γηση και καταγρα φει τό απότε λεσμα στό ι διό ως α νω πρακτικό . 
 
ζ) Η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , παρα λληλα με τις ως α νω ενε ργειες, επικόινωνει  με τόυς εκδό τες πόυ 
αναγρα φόνται στις υπόβληθει σες εγγυητικε ς επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ να διαπιστω σει την εγκυρό τητα  
τόυς. Αν διαπιστωθει  πλαστό τητα εγγυητικη ς επιστόλη ς, ό υπόψη φιός απόκλει εται από  τόν 
διαγωνισμό , υπόβα λλεται μηνυτη ρια αναφόρα  στόν αρμό διό εισαγγελε α. 
 
η) Η περιγραφό μενη διαδικασι α καταχωρει ται στό πρακτικό  της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  η  σε 
παρα ρτημα  τόυ, πόυ υπόγρα φεται από  τόν Πρό εδρό και τα με λη της. 
 
Ως ασυνη θιστα χαμηλε ς πρόσφόρε ς, τεκμαι ρόνται όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς πόυ εμφανι ζόυν από κλιση 
μεγαλυ τερη των δε κα (10) πόσόστιαι ων μόνα δων από  τόν με σό ό ρό τόυ συνό λόυ των εκπτω σεων των 
παραδεκτω ν πρόσφόρω ν πόυ υπόβλη θηκαν. Η αναθε τόυσα αρχη  δυ ναται να κρι νει ό τι συνιστόυ ν 
ασυνη θιστα χαμηλε ς πρόσφόρε ς και πρόσφόρε ς με μικρό τερη η  καθό λόυ από κλιση από  τό ως α νω ό ριό.  
 
Στις παραπα νω περιπτω σεις, η αναθε τόυσα αρχη  απαιτει  από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς να εξηγη σόυν 
την τιμη  η  τό κό στός πόυ πρότει νόυν στην πρόσφόρα  τόυς, εντό ς απόκλειστικη ς πρόθεσμι ας ει κόσι 
(20) ημερω ν από  την κόινόπόι ηση της σχετικη ς πρό σκλησης, η όπόι α απόστε λλεται με σω της 
λειτόυργι ας «Επικόινωνι α» τόυ υπόσυστη ματός.  
 
Αν όικόνόμικό ς φόρε ας δεν ανταπόκριθει  στη σχετικη  πρό σκληση της αναθε τόυσας αρχη ς εντό ς της 
α νω πρόθεσμι ας και δεν υπόβα λλει εξηγη σεις, η πρόσφόρα  τόυ απόρρι πτεται ως μη κανόνικη  και 
καταπι πτει υπε ρ της αναθε τόυσας αρχη ς η εγγυητικη  επιστόλη  συμμετόχη ς. Αν όι εξηγη σεις δεν γι νόυν 
απόδεκτε ς, η πρόσφόρα  απόρρι πτεται, ωστό σό δεν καταπι πτει η εγγυητικη  επιστόλη  συμμετόχη ς. 
 
Οι παρεχό μενες εξηγη σεις τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, όι όπόι ες υπόβα λλόνται, όμόι ως, με σω της 
λειτόυργι ας « Επικόινωνι α», ιδι ως ως πρός τόν πρόσδιόρισμό  όικόνόμικω ν μεγεθω ν, με τις όπόι ες ό 
πρόσφε ρων διαμό ρφωσε την πρόσφόρα  τόυ, απότελόυ ν δεσμευτικε ς συμφωνι ες και τμη μα της 
συ μβασης ανα θεσης πόυ δεν μπόρόυ ν να μεταβληθόυ ν καθ’ ό λη τη δια ρκεια εκτε λεσης της συ μβασης. 
 
Κατα  τα λόιπα  εφαρμό ζόνται τα αναλυτικα  αναφερό μενα στα α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016. 
 
Η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  όλόκληρω νει τη συ νταξη τόυ σχετικόυ  πρακτικόυ  με τό απότε λεσμα της 
διαδικασι ας, με τό όπόι ό εισηγει ται την ανα θεση της συ μβασης στόν μειόδό τη (η  τη μαται ωση της 
διαδικασι ας), και υπόβα λλει στην αναθε τόυσα αρχη  τό σχετικό  ηλεκτρόνικό  αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, 
πρός ε γκριση, μεταβιβα ζόντας παρα λληλα ξανα  την αρμόδιό τητα διαχει ρισης τόυ ηλεκτρόνικόυ  
διαγωνισμόυ  στόν αρμό διό πιστόπόιημε νό χρη στη της αναθε τόυσας αρχη ς.  
 
Η απόδόχη  η  από ρριψη των εξηγη σεων των όικόνόμικω ν φόρε ων, κατό πιν γνω μης της Επιτρόπη ς 
Διαγωνισμόυ , η όπόι α περιλαμβα νεται στό ως α νω πρακτικό , ενσωματω νεται στην από φαση της 
επό μενης περι πτωσης (θ). Για την εξε ταση των εξηγη σεων δυ ναται να συγκρότόυ νται και ε κτακτες 
επιτρόπε ς η  όμα δες εργασι ας, κατα  τα όριζό μενα στην παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 221τόυ ν.4412/2016. 
 
θ) Στη συνε χεια, η αναθε τόυσα αρχη  κόινόπόιει  την από φαση ε γκρισης τόυ πρακτικόυ  σε ό λόυς τόυς 
πρόσφε ρόντες, εκτό ς από  εκει νόυς, όπόι όι απόκλει στηκαν όριστικα , λό γω μη υπόβόλη ς η  πρόσκό μισης 
της πρωτό τυπης εγγυ ησης συμμετόχη ς, συ μφωνα με την περι πτωση (γ) της παρόυ σας παραγρα φόυ 
6.1 και παρε χει πρό σβαση στα υπόβληθε ντα στόιχει α των λόιπω ν πρόσφερό ντων. Κατα  της από φασης 
αυτη ς χωρει  πρόδικαστικη  πρόσφυγη , κατα  τα όριζό μενα στην παρα γραφό 6.3 της παρόυ σης.  
 
ι) Επισημαι νεται ό τι, σε περι πτωση πόυ όι πρόσφόρε ς ε χόυν την ι δια ακριβω ς τιμη  (ισό τιμες), η 
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αναθε τόυσα αρχη  επιλε γει τόν (πρόσωρινό ) ανα δόχό με κλη ρωση μεταξυ  των όικόνόμικω ν φόρε ων 
πόυ υπε βαλαν ισό τιμες πρόσφόρε ς. Η κλη ρωση γι νεται ενω πιόν της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  και 
παρόυσι α των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ υπε βαλαν τις ισό τιμες πρόσφόρε ς, σε ημε ρα και ω ρα πόυ θα 
τόυς γνωστόπόιηθει   με σω της λειτόυργικό τητας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστη ματός. Τα 
απότελε σματα της ως α νω κλη ρωσης ενσωματω νόνται, όμόι ως, στην από φαση της πρόηγόυ μενης 
περι πτωσης (θ). 
 
6.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση 

για υπογραφή σύμβασης 

 

α) Μετα  από  την αξιόλό γηση των τελικω ν πρόσφόρω ν, η αναθε τόυσα αρχη  πρόσκαλει , στό πλαι σιό της 

παρόυ σας ηλεκτρόνικη ς διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης και με σω της λειτόυργικό τητας της 

«Επικόινωνι ας», τόν πρόσωρινό  ανα δόχό να υπόβα λει εντό ς πρόθεσμι ας 10 ημερών από την 

κόινόπόίηση της σχετικής έγγραφης ειδόπόίησης σε αυτόν τα πρόβλεπό μενα στη διακη ρυξη τόυ Α΄ 

σταδι όυ τόυ διαγωνισμόυ  δικαιόλόγητικα  πρόσωρινόυ  αναδό χόυ και τα απόδεικτικα  ε γγραφα 

νόμιμόπόι ησης. Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός δυ ναται να υπόβα λει, εντό ς της ως α νω πρόθεσμι ας, αι τημα, 

πρός την αναθε τόυσα αρχη , για παρα ταση  της, συνόδευό μενό από  απόδεικτικα  ε γγραφα περι  αι τησης 

χόρη γησης δικαιόλόγητικω ν πρόσωρινόυ  αναδό χόυ. Στην περι πτωση αυτη  η αναθε τόυσα αρχη  

παρατει νει την πρόθεσμι α υπόβόλη ς αυτω ν, για ό σό χρό νό απαιτηθει  για τη χόρη γηση  τόυς από  τις 

αρμό διες δημό σιες αρχε ς. 

 

β) Τα δικαιόλόγητικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ υπόβα λλόνται από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 

ηλεκτρόνικα , με σω της λειτόυργικό τητας της «Επικόινωνι ας» στην αναθε τόυσα αρχη . Δεν απαιτει ται 

να πρόσκόμισθόυ ν και σε ε ντυπη μόρφη  και γι νόνται απόδεκτα , ανα  περι πτωση, εφό σόν 

υπόβα λλόνται, συ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στις διατα ξεις: 

 

i) ει τε των α ρθρων 13, 14 και 28 τόυ ν. 4727/2020 περι  ηλεκτρόνικω ν δημόσι ων εγγρα φων πόυ φε ρόυν 

ηλεκτρόνικη  υπόγραφη  η  σφραγι δα, και, εφό σόν πρό κειται για αλλόδαπα  δημό σια ηλεκτρόνικα  

ε γγραφα, εα ν φε ρόυν επισημει ωση e-Apostille, 

ii) ει τε των α ρθρων 15 και 27 τόυ ν. 4727/2020 περι  ηλεκτρόνικω ν ιδιωτικω ν εγγρα φων πόυ φε ρόυν 

ηλεκτρόνικη  υπόγραφη  η  σφραγι δα, 

iii) ει τε τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999, ό πως ισχυ ει περι  βεβαι ωσης τόυ γνησι όυ της υπόγραφη ς- 

επικυ ρωσης των αντιγρα φων, 

iv) ει τε της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 37 τόυ ν. 4412/2016, περι  χρη σης ηλεκτρόνικω ν υπόγραφω ν σε 

ηλεκτρόνικε ς διαδικασι ες δημόσι ων συμβα σεων, 

v) ει τε της παρ. 13 τόυ α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, περι  συνυπόβόλη ς υπευ θυνης δη λωσης στην 

περι πτωση απλη ς φωτότυπι ας ιδιωτικω ν εγγρα φων. 

Επιπλε όν δεν πρόσκόμι ζόνται σε ε ντυπη μόρφη  τα ΦΕΚ και ενημερωτικα  και τεχνικα  φυλλα δια και 

α λλα ε ντυπα, εταιρικα  η  μη, με ειδικό  τεχνικό  περιεχό μενό, δηλαδη  ε ντυπα με αμιγω ς τεχνικα  

χαρακτηριστικα , ό πως αριθμόυ ς, απόδό σεις σε διεθνει ς μόνα δες, μαθηματικόυ ς τυ πόυς και σχε δια. 

 

Τα ως α νω στόιχει α και δικαιόλόγητικα  καταχωρι ζόνται από  αυτό ν σε μόρφη  ηλεκτρόνικω ν αρχει ων 

με μόρφό τυπό PDF. 

 

β.1) Εντό ς της πρόθεσμι ας υπόβόλη ς των δικαιόλόγητικω ν κατακυ ρωσης και τό αργό τερό ε ως την 

τρι τη εργα σιμη ημε ρα από  την καταληκτικη  ημερόμηνι α ηλεκτρόνικη ς υπόβόλη ς τόυς, πρόσκόμι ζόνται 

με ευθυ νη τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, στην αναθε τόυσα αρχη , σε ε ντυπη μόρφη  και σε κλειστό  φα κελό, 

στόν όπόι ό αναγρα φεται ό απόστόλε ας, τα στόιχει α τόυ διαγωνισμόυ  και ως παραλη πτης η Επιτρόπη , 

τα στόιχει α και δικαιόλόγητικα , τα όπόι α απαιτει ται να πρόσκόμισθόυ ν σε ε ντυπη μόρφη  (ως 
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πρωτό τυπα η  ακριβη  αντι γραφα). 

 

Τε τόια στόιχει α και δικαιόλόγητικα  ενδεικτικα  ει ναι: 

i) αυτα  πόυ δεν υπα γόνται στις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν.2690/1999, ό πως ισχυ ει, 

(ενδεικτικα  συμβόλαιόγραφικε ς ε νόρκες βεβαιω σεις η  λόιπα  συμβόλαιόγραφικα  ε γγραφα),  

ii) ιδιωτικα  ε γγραφα τα όπόι α δεν ε χόυν επικυρωθει  από  δικηγό ρό η  δεν φε ρόυν θεω ρηση από  

υπηρεσι ες και φόρει ς της περι πτωσης α της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 η  δεν συνόδευ όνται 

από  υπευ θυνη δη λωση για την ακρι βεια  τόυς, καθω ς και  

iii) τα ε ντυπα ε γγραφα πόυ φε ρόυν τη Σφραγι δα της Χα γης (Apostille) η  πρόξενικη  θεω ρηση και δεν 

ει ναι επικυρωμε να από  δικηγό ρό. 

 

Σημειω νεται ό τι στα αλλόδαπα  δημό σια ε γγραφα και δικαιόλόγητικα  εφαρμό ζεται η Συνθη κη της 

Χα γης της 5ης.10.1961, πόυ κυρω θηκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188), εφό σόν συντα σσόνται σε κρα τη 

πόυ ε χόυν πρόσχωρη σει στην ως α νω Συνθη κη, α λλως φε ρόυν πρόξενικη  θεω ρηση. Απαλλα σσόνται 

από  την απαι τηση επικυ ρωσης (με Apostille η  Πρόξενικη  Θεω ρηση) αλλόδαπα  δημό σια ε γγραφα ό ταν 

καλυ πτόνται από  διμερει ς η  πόλυμερει ς συμφωνι ες πόυ ε χει συνα ψει η Ελλα δα (ενδεικτικα  «Συ μβαση 

νόμικη ς συνεργασι ας μεταξυ  Ελλα δας και Κυ πρόυ – 05.03.1984» (κυρωτικό ς ν.1548/1985, «Συ μβαση 

περι  απαλλαγη ς από  την επικυ ρωση όρισμε νων πρα ξεων και εγγρα φων – 15.09.1977» (κυρωτικό ς 

ν.4231/2014)). Επι σης, απαλλα σσόνται από  την απαι τηση επικυ ρωσης η  παρό μόιας διατυ πωσης 

δημό σια ε γγραφα πόυ εκδι δόνται από  τις αρχε ς κρα τόυς με λόυς πόυ υπα γόνται στόν Καν. ΕΕ 

2016/1191 για την απλόυ στευση των απαιτη σεων για την υπόβόλη  όρισμε νων δημόσι ων εγγρα φων 

στην ΕΕ, ό πως, ενδεικτικα , τό λευκό  πόινικό  μητρω ό, υπό  τόν ό ρό ό τι τα σχετικα  με τό γεγόνό ς αυτό  

δημό σια ε γγραφα εκδι δόνται για πόλι τη της Ένωσης από  τις αρχε ς τόυ κρα τόυς με λόυς της ιθαγε νεια ς 

τόυ. Επι σης, γι νόνται υπόχρεωτικα  απόδεκτα  ευκρινη  φωτόαντι γραφα εγγρα φων πόυ ε χόυν εκδόθει  

από  αλλόδαπε ς αρχε ς και ε χόυν επικυρωθει  από  δικηγό ρό, συ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στην παρ. 2 

περ. β τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 “Κω δικας Διόικητικη ς Διαδικασι ας”, ό πως ισχυ ει. 

 

γ) Αν δεν υπόβληθόυ ν τα παραπα νω δικαιόλόγητικα  η  υπα ρχόυν ελλει ψεις σε αυτα  πόυ υπόβλη θηκαν 

ηλεκτρόνικα  η  σε ε ντυπη μόρφη , εφό σόν απαιτει ται, συ μφωνα με τα ανωτε ρω η αναθε τόυσα αρχη  

καλει  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό να πρόσκόμι σει τα ελλει πόντα δικαιόλόγητικα  η  να συμπληρω σει τα η δη 

υπόβληθε ντα η  να παρα σχει διευκρινι σεις, κατα  την ε ννόια τόυ α ρθρόυ 102 τόυ ν.4412/2016, εντό ς 

πρόθεσμι ας δε κα (10) ημερω ν από  την κόινόπόι ηση της σχετικη ς πρό σκλησης σε αυτό ν. Αν ό 

πρόσωρινό ς ανα δόχός υπόβα λλει αι τημα πρός την αναθε τόυσα αρχη  για την παρα ταση της ως α νω 

πρόθεσμι ας, τό όπόι ό συνόδευ εται με απόδεικτικα  ε γγραφα από  τα όπόι α να απόδεικνυ εται ό τι ε χει 

αιτηθει  τη χόρη γηση των δικαιόλόγητικω ν, η αναθε τόυσα αρχη  παρατει νει την πρόθεσμι α υπόβόλη ς 

των δικαιόλόγητικω ν για ό σό χρό νό απαιτηθει  για τη χόρη γηση των δικαιόλόγητικω ν από  τις αρμό διες 

δημό σιες αρχε ς. 

Τό παρό ν εφαρμό ζεται αναλό γως και στις περιπτω σεις πόυ η αναθε τόυσα αρχη  τυχό ν ζητη σει την 

πρόσκό μιση δικαιόλόγητικω ν κατα  τη διαδικασι α αξιόλό γησης των πρόσφόρω ν και πριν από  τό στα διό 

κατακυ ρωσης, κατ’ εφαρμόγη  της δια ταξης τόυ α ρθρόυ 79 παρα γραφός 5 εδα φιό α΄ ν. 4412/2016, 

τηρόυμε νων των αρχω ν της ι σης μεταχει ρισης και της διαφα νειας. 

 

δ) Αν, κατα  τόν ε λεγχό των παραπα νω δικαιόλόγητικω ν, διαπιστωθει  ό τι: 

i) τα στόιχει α πόυ δηλω θηκαν με τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασης (ΕΕΕΣ), ει ναι ψευδη  η  

ανακριβη  η  

ii) αν δεν υπόβληθόυ ν στό πρόκαθόρισμε νό χρόνικό  δια στημα τα απαιτόυ μενα πρωτό τυπα η  

αντι γραφα, των παραπα νω δικαιόλόγητικω ν, η  

iii) αν από  τα δικαιόλόγητικα  πόυ πρόσκόμι σθηκαν νόμι μως και εμπρόθε σμως, δεν απόδεικνυ όνται όι 
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ό ρόι και όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχη ς συ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 της διακη ρυξης τόυ Α΄ 

σταδι όυ, απόρρι πτεται η πρόσφόρα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, καταπι πτει υπε ρ της αναθε τόυσας 

αρχη ς η εγγυ ηση συμμετόχη ς τόυ και η κατακυ ρωση γι νεται στόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε την 

αμε σως επό μενη πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμικη  α πόψη πρόσφόρα  βα σει της τιμη ς, τηρόυμε νης 

της ανωτε ρω διαδικασι ας. 

 

Σε περι πτωση ε γκαιρης και πρόση κόυσας ενημε ρωσης της αναθε τόυσας αρχη ς για μεταβόλε ς στις 

πρόυ πόθε σεις τις όπόι ες ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει χε δηλω σει με τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 

Συ μβασης (ΕΕΕΣ) ό τι πληρόι  και όι όπόι ες επη λθαν η  για τις όπόι ες ε λαβε γνω ση με χρι τη συ ναψη της 

συ μβασης (όψιγενει ς μεταβόλε ς), δεν καταπι πτει υπε ρ της αναθε τόυσας αρχη ς η εγγυ ηση συμμετόχη ς 

τόυ, πόυ πρόσκόμι ζεται, συ μφωνα με τό α ρθρό 17 της παρόυ σας. 

 

Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν υπε βαλε αληθη  η  ακριβη  δη λωση, η  αν κανε νας από  τόυς 

πρόσφε ρόντες δεν πρόσκόμι ζει ε να η  περισσό τερα από  τα απαιτόυ μενα ε γγραφα και δικαιόλόγητικα , 

η  αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν απόδει ξει ό τι πληρόι  τα κριτη ρια πόιότικη ς επιλόγη ς τόυ 

α ρθρόυ 22 της διακη ρυξης τόυ Α΄ σταδι όυ, η διαδικασι α συ ναψης της συ μβασης ματαιω νεται. 

 

Η διαδικασι α ελε γχόυ των ως α νω δικαιόλόγητικω ν όλόκληρω νεται με τη συ νταξη πρακτικόυ  από  την 

Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , στό όπόι ό αναγρα φεται η τυχό ν συμπλη ρωση δικαιόλόγητικω ν κατα  τα 

όριζό μενα στις παραγρα φόυς (α) και (γ) τόυ παρό ντός α ρθρόυ. Η Επιτρόπη , στη συνε χεια,  τό 

κόινόπόιει , με σω της «λειτόυργικό τητας της «Επικόινωνι ας», στό απόφαινό μενό ό ργανό της 

αναθε τόυσας αρχη ς για τη λη ψη από φασης ει τε κατακυ ρωσης της συ μβασης, ει τε μαται ωσης της 

διαδικασι ας, ανα  περι πτωση. 

 

Τα απότελε σματα τόυ ελε γχόυ των δικαιόλόγητικω ν τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ επικυρω νόνται με την 

από φαση κατακυ ρωσης τόυ α ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016,  η τόι με την από φαση τόυ πρόηγόυ μενόυ 

εδαφι όυ, στην όπόι α αναφε ρόνται υπόχρεωτικα  όι πρόθεσμι ες για την αναστόλη  της συ ναψης 

συ μβασης, συ μφωνα με τα α ρθρα 360 ε ως 372 τόυ ιδι όυ νό μόυ. 

 

Η αναθε τόυσα αρχη  κόινόπόιει   την  από φαση κατακυ ρωσης, μαζι  με αντι γραφό ό λων των πρακτικω ν 

της διαδικασι ας ελε γχόυ και αξιόλό γησης των πρόσφόρω ν σε ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ  

ε λαβαν με ρός στη διαδικασι α ανα θεσης, εκτό ς από  τόυς όριστικω ς απόκλεισθε ντες και ιδι ως ό σόυς 

απόκλει στηκαν όριστικα  δυνα μει της παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016 και της αντι στόιχης περ. 

γ της παραγρα φόυ 6.1 της παρόυ σας, με σω της λειτόυργικό τητας της «Επικόινωνι ας», και επιπλε όν, 

αναρτα  τα δικαιόλόγητικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ στόν χω ρό «Συνημμε να Ηλεκτρόνικόυ  

Διαγωνισμόυ ». 

 

ε)   Η από φασης κατακυ ρωσης καθι σταται όριστικη , εφό σόν συντρε ξόυν όι ακό λόυθες πρόυ πόθε σεις: 

i. η από φαση κατακυ ρωσης ε χει κόινόπόιηθει , συ μφωνα με τα ανωτε ρω, 
 

ii.παρε λθει α πρακτη η πρόθεσμι α α σκησης πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς η  σε περι πτωση α σκησης, 
παρε λθει α πρακτη η πρόθεσμι α α σκησης αι τησης αναστόλη ς κατα  της από φασης της ΑΕΠΠ και σε 
περι πτωση α σκησης αι τησης αναστόλη ς κατα  της από φασης της ΑΕΠΠ, εκδόθει  από φαση επι  της 
αι τησης, με την επιφυ λαξη της χόρη γησης πρόσωρινη ς διαταγη ς, συ μφωνα με ό σα όρι ζόνται στό 
τελευται ό εδα φιό της παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016, 

 
iii. ε χει όλόκληρωθει  επιτυχω ς ό πρόσυμβατικό ς ε λεγχός από  τό Ελεγκτικό  Συνε δριό, συ μφωνα με τα 

α ρθρα 324 ε ως 327 τόυ ν.4700/2020, εφό σόν απαιτει ται, και 
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iv.  ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ε χει υπόβα λλει, ε πειτα από  σχετικη  πρό σκληση της αναθε τόυσας αρχη ς, 
με σω της λειτόυργικό τητας της “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστη ματός, υπευ θυνη δη λωση, πόυ 
υπόγρα φεται συ μφωνα με ό σα όρι ζόνται στό α ρθρό 79Α τόυ ν. 4412/2016, στην όπόι α δηλω νεται 
ό τι δεν ε χόυν επε λθει στό πρό σωπό  τόυ όψιγενει ς μεταβόλε ς, κατα  την ε ννόια τόυ α ρθρόυ 104 τόυ 
ι διόυ νό μόυ, και μό νόν στην περι πτωση τόυ πρόσυμβατικόυ  ελε γχόυ η  της α σκησης πρόδικαστικη ς 
πρόσφυγη ς κατα  της από φασης κατακυ ρωσης. 

 
Η υπευ θυνη δη λωση ελε γχεται από  την αναθε τόυσα αρχη  και μνημόνευ εται στό συμφωνητικό . Εφό σόν 
δηλωθόυ ν όψιγενει ς μεταβόλε ς, η δη λωση ελε γχεται από  την Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , η όπόι α 
εισηγει ται πρός τό αρμό διό απόφαινό μενό ό ργανό. 
 
Μετα  από  την όριστικόπόι ηση της από φασης κατακυ ρωσης, η αναθε τόυσα αρχη  πρόσκαλει  τόν 
ανα δόχό, με σω της λειτόυργικό τητας της “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστη ματός, να πρόσε λθει για την 
υπόγραφη  τόυ συμφωνητικόυ , θε τόντα ς τόυ πρόθεσμι α δεκαπε ντε (15) ημερω ν από  την κόινόπόι ηση 
σχετικη ς ε γγραφης ειδικη ς πρό σκλησης, πρόσκόμι ζόντας και την απαιτόυ μενη εγγυητικη  επιστόλη  
καλη ς εκτε λεσης. Η συ μβαση θεωρει ται συναφθει σα με την κόινόπόι ηση της ως α νω ειδικη ς 
πρό σκλησης. 
 
Πριν από την υπόγραφή τόυ συμφωνητικόύ υπόβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κόινής απόφασης 
των Υπόυργών 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». 
 

Εα ν ό ανα δόχός δεν πρόσε λθει να υπόγρα ψει τό συμφωνητικό , με σα στην πρόθεσμι α πόυ όρι ζεται στην 

ειδικη  πρό κληση, και με την επιφυ λαξη αντικειμενικω ν λό γων ανωτε ρας βι ας, κηρυ σσεται ε κπτωτός, 

καταπι πτει υπε ρ της αναθε τόυσας αρχη ς η εγγυ ηση συμμετόχη ς τόυ και ακόλόυθει ται η διαδικασι α 

τόυ α ρθρόυ 6.2.γ της παρόυ σας για τόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε την αμε σως επό μενη πλε όν 

συμφε ρόυσα από  όικόνόμικη  α πόψη πρόσφόρα  βα σει τιμη ς. Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν 

πρόσε λθει για την υπόγραφη  τόυ συμφωνητικόυ , η διαδικασι α συ ναψης της συ μβασης ματαιω νεται, 

συ μφωνα με την περι πτωση β της παραγρα φόυ 1 τόυ α ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016. 

 

Η αναθε τόυσα αρχη  μπόρει , στην περι πτωση αυτη ν, να αναζητη σει απόζημι ωση, πε ρα από  την 

καταπι πτόυσα εγγυητικη  επιστόλη , ιδι ως δυνα μει των α ρθρων 197 και 198 ΑΚ.   

 

Εα ν η αναθε τόυσα αρχη  δεν απευθυ νει στόν ανα δόχό την ως α νω ειδικη  πρό σκληση, εντό ς χρόνικόυ  

διαστη ματός εξη ντα (60) ημερω ν από  την όριστικόπόι ηση της από φασης κατακυ ρωσης, και με την 

επιφυ λαξη της υ παρξης επιτακτικόυ  λό γόυ δημό σιόυ συμφε ρόντός η  αντικειμενικω ν λό γων ανωτε ρας 

βι ας, ό ανα δόχός δικαιόυ ται να απε χει από  την υπόγραφη  τόυ συμφωνητικόυ , χωρι ς να εκπε σει η 

εγγυ ηση συμμετόχη ς τόυ, καθω ς και να αναζητη σει απόζημι ωση ιδι ως δυνα μει των α ρθρων 197 και 

198 ΑΚ. 

 

6.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών / 

Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία 

 

Α. Κα θε ενδιαφερό μενός, ό όπόι ός ε χει η  ει χε συμφε ρόν να τόυ ανατεθει  η συγκεκριμε νη δημό σια 
συ μβαση και ε χει υπόστει  η  ενδε χεται να υπόστει  ζημι α από  εκτελεστη  πρα ξη η  παρα λειψη της 
αναθε τόυσας αρχη ς κατα  παρα βαση της νόμόθεσι ας της ευρωπαι κη ς, ενωσιακη ς η  της εσωτερικη ς 
νόμόθεσι ας στόν τόμε α των δημόσι ων συμβα σεων, ε χει δικαι ωμα να πρόσφυ γει στην Αρχη  Εξε τασης 
Πρόδικαστικω ν Πρόσφυγω ν (ΑΕΠΠ), συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στα α ρθρα 345επ. Ν. 
4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφό μενός με πρόδικαστικη  πρόσφυγη  κατα  πρα ξης η  
παρα λειψης της αναθε τόυσας αρχη ς, πρόσδιόρι ζόντας ειδικω ς τις νόμικε ς και πραγματικε ς αιτια σεις 
πόυ δικαιόλόγόυ ν τό αι τημα  τόυ.  
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Σε περι πτωση πρόσφυγη ς κατα  πρα ξης της αναθε τόυσας αρχη ς, η πρόθεσμι α για την α σκηση της 
πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς ει ναι: 
(α) δε κα (10) ημε ρες από  την κόινόπόι ηση της πρόσβαλλό μενης πρα ξης στόν ενδιαφερό μενό 
όικόνόμικό  φόρε α αν η πρα ξη κόινόπόιη θηκε με ηλεκτρόνικα  με σα η  τηλεόμόιότυπι α η   
(β) δεκαπε ντε (15) ημε ρες από  την κόινόπόι ηση της πρόσβαλλό μενης πρα ξης σε αυτό ν αν 
χρησιμόπόιη θηκαν α λλα με σα επικόινωνι ας, α λλως   
(γ) δε κα (10) ημε ρες από  την πλη ρη, πραγματικη  η  τεκμαιρό μενη, γνω ση της πρα ξης πόυ βλα πτει τα 
συμφε ρόντα τόυ ενδιαφερό μενόυ όικόνόμικόυ  φόρε α.  
Ειδικα  για την α σκηση πρόσφυγη ς κατα  πρόκη ρυξης, η πλη ρης γνω ση αυτη ς τεκμαι ρεται μετα  την 
πα ρόδό δεκαπε ντε (15) ημερω ν από  τη δημόσι ευση στό ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περι πτωση παρα λειψης πόυ απόδι δεται στην αναθε τόυσα αρχη , η πρόθεσμι α για την α σκηση της 
πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς ει ναι δεκαπε ντε (15) ημε ρες από  την επόμε νη της συντε λεσης της 
πρόσβαλλό μενης παρα λειψης. 
 
Η πρόδικαστικη  πρόσφυγη , συντα σσεται υπόχρεωτικα  με τη χρη ση τόυ τυπόπόιημε νόυ εντυ πόυ τόυ 
Παραρτη ματός Ι τόυ π.δ/τός 39/2017 και κατατι θεται ηλεκτρόνικα  στην ηλεκτρόνικη  περιόχη  τόυ 
συγκεκριμε νόυ διαγωνισμόυ  με σω της λειτόυργικό τητας «Επικόινωνι α» τόυ υπόσυστη ματός πρός την 
Αναθε τόυσα Αρχη , επιλε γόντας την ε νδειξη «Πρόδικαστικη  Πρόσφυγη » συ μφωνα με τό α ρθρό 15 της 
ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημό σια Έργα. 
 
Οι πρόθεσμι ες ως πρός την υπόβόλη  των πρόδικαστικω ν πρόσφυγω ν και των παρεμβα σεων αρχι ζόυν 
την επόμε νη της ημε ρας της πρόαναφερθει σας κατα  περι πτωση κόινόπόι ησης η  γνω σης και λη γόυν 
ό ταν περα σει όλό κληρη η τελευται α ημε ρα και ω ρα 23:59:59 και, αν αυτη  ει ναι εξαιρετε α η  Σα ββατό, 
ό ταν περα σει όλό κληρη η επόμε νη εργα σιμη ημε ρα και ω ρα 23:59:59. 
 
Για τό παραδεκτό της άσκησης της πρόδικαστικής πρόσφυγής κατατίθεται παράβόλό από τόν 
πρόσφεύγόντα υπέρ τόυ Ελληνικόύ Δημόσίόυ, σύμφωνα με όσα όρίζόνται στό άρθρό 363 Ν. 
4412/2016. Η επιστρόφή τόυ παραβόλόυ στόν πρόσφεύγόντα γίνεται: α) σε περίπτωση όλικής ή 
μερικής απόδόχής της πρόσφυγής τόυ, β) όταν η αναθέτόυσα αρχή ανακαλεί την πρόσβαλλόμενη 
πράξη ή πρόβαίνει στην όφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδόση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
πρόσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης τόυ πρόσφεύγόντα από την πρόσφυγή τόυ έως και δέκα (10) 
ημέρες από την κατάθεση της πρόσφυγής.  
 
Η πρόθεσμι α για την α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς και η α σκηση  της κωλυ όυν τη συ ναψη της 
συ μβασης επι  πόινη  ακυρό τητας, η όπόι α διαπιστω νεται με από φαση της ΑΕΠΠ μετα  από  α σκηση 
πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς, συ μφωνα με τό α ρθρό 368 τόυ Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μό νη η α σκηση της πρόδικαστικής πρόσφυγής δεν κωλύει την πρόόδό της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χόρήγησης από τό Κλιμάκιό πρόσωρινής πρόστασίας σύμφωνα με τό άρθρό 366 
παρ. 1-2 τόυ Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 τόυ Π.Δ. 39/2017.  
 
Η πρόηγόύμενη παράγραφός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση πόυ, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρόύσας σύμβασης, υπόβληθεί μόνό μία (1) πρόσφόρά. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρόνική κατάθεση της πρόδικαστικής πρόσφυγής η αναθέτόυσα αρχή, 
μέσω της λειτόυργίας «Επικόινωνία»: 
 
α) Κόινόπόιεί την πρόσφυγή τό αργότερό έως την επόμένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενό τρίτό, ό όπόίός μπόρεί να θίγεται από την απόδόχή της πρόσφυγής, πρόκειμένόυ 
να ασκήσει τό, πρόβλεπόμενό από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής τόυ 
στη διαδικασία εξέτασης της πρόσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύός της πρόσβαλλόμενης πράξης, 
πρόσκόμίζόντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα πόυ έχει στη διάθεσή τόυ. 
 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, τό αργότερό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τόν 
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πλήρη φάκελό της υπόθεσης, τα απόδεικτικά κόινόπόίησης στόυς ενδιαφερόμενόυς τρίτόυς, αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της πρόσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτόυσα αρχή μπόρεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιόλόγία για την υπόστήριξη της πρόσβαλλόμενης με την 
πρόδικαστική πρόσφυγή πράξης. 
 
γ) Κόινόπόιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα πόυ 
τυχόν τη συνόδεύόυν, μέσω τόυ ηλεκτρόνικόύ τόπόυ τόυ διαγωνισμόύ τό αργότερό έως την επόμένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τόυς. 
 
δ) Συμπληρωματικά υπόμνήματα κατατίθενται από όπόιόδήπότε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
τόυ ΕΣΗΔΗΣ, τό αργότερό εντός πέντε (5) ημερών από την κόινόπόίηση των απόψεων της 
αναθέτόυσας αρχής. 
 
Η α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς απότελει  πρόυ πό θεση για την α σκηση των ε νδικων 
βόηθημα των της αι τησης αναστόλη ς και της αι τησης ακυ ρωσης τόυ α ρθρόυ 372 τόυ Ν. 4412/2016 
κατα  των εκτελεστω ν πρα ξεων η  παραλει ψεων της αναθε τόυσας αρχη ς. 

 
Β. Όπόιός ε χει ε ννόμό συμφε ρόν μπόρει  να ζητη σει, εφαρμόζό μενων αναλόγικα  των διατα ξεων τόυ π.δ. 
18/1989, την αναστόλη  της εκτε λεσης της από φασης της ΑΕΠΠ και την ακυ ρωση  της ενω πιόν τόυ 
αρμόδι όυ διόικητικόυ  δικαστηρι όυ, τό όπόι ό απόφαι νεται αμετακλη τως. Δικαι ωμα α σκησης των ι διων 
ενδι κων βόηθημα των ε χει και η αναθε τόυσα αρχη  αν η ΑΕΠΠ κα νει δεκτη  την πρόδικαστικη  πρόσφυγη . 
Με τα ε νδικα βόηθη ματα της αι τησης αναστόλη ς και της αι τησης ακυ ρωσης λόγι ζόνται ως 
συμπρόσβαλλό μενες με την από φαση της ΑΕΠΠ και ό λες όι συναφει ς πρός την ανωτε ρω από φαση 
πρα ξεις η  παραλει ψεις της αναθε τόυσας αρχη ς, εφό σόν ε χόυν εκδόθει  η  συντελεστει  αντιστόι χως ε ως 
τη συζη τηση της αι τησης αναστόλη ς η  την πρω τη συζη τηση της αι τησης ακυ ρωσης .  
 
Η α σκηση της αι τησης αναστόλη ς δεν εξαρτα ται από  την πρόηγόυ μενη α σκηση της αι τησης ακυ ρωσης. 
Η αι τηση αναστόλη ς κατατι θεται στό ως α νω ακυρωτικό  δικαστη ριό με σα σε πρόθεσμι α δε κα (10) 
ημερω ν από   κόινόπόι ηση η  την πλη ρη γνω ση της από φασης επι  της πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς και 
συζητει ται τό αργό τερό εντό ς τρια ντα (30) ημερω ν από  την κατα θεση  της. Η α σκηση αι τησης 
αναστόλη ς κωλυ ει τη συ ναψη της συ μβασης, εκτό ς εα ν με την πρόσωρινη  διαταγη  ό αρμό διός δικαστη ς 
απόφανθει  διαφόρετικα . Για την α σκηση της αιτη σεως αναστόλη ς κατατι θεται παρα βόλό,  συ μφωνα 
με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ τόυ Ν. 4412/2016. Με την κατα θεση της 
αιτη σεως αναστόλη ς η πρόθεσμι α α σκησης της αι τησης ακυ ρωσης διακό πτεται και αρχι ζει από  την 
επι δόση της σχετικη ς από φασης. Ο δια δικός πόυ πε τυχε υπε ρ αυτόυ  την αναστόλη  της εκτε λεσης της 
πρόσβαλλό μενης πρα ξης, όφει λει με σα σε πρόθεσμι α δε κα (10) ημερω ν από  την επι δόση της από φασης 
αυτη ς, να ασκη σει την αι τηση ακυ ρωσης, διαφόρετικα  αι ρεται αυτόδικαι ως η ισχυ ς της αναστόλη ς.  
 
Γ.  Διαφόρε ς από  τόν συγκεκριμε νό διαγωνισμό  πόυ ανακυ πτόυν:  
α) από  πρα ξεις της αναθε τόυσας αρχη ς όι όπόι ες κόινόπόιόυ νται στόν θιγό μενό, η  των όπόι ων 
πρόκυ πτει εκ με ρόυς τόυ πλη ρης γνω ση, μετα  την 1.9.2021,  
β) από  παραλει ψεις πόυ συντελόυ νται από  με ρόυς της, μετα  την 1.9.2021,  
εκδικα ζόνται με τις νε ες ειδικε ς δικόνόμικε ς διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 372 τόυ Ν. 4412/2016, ό πως 
αντικαταστα θηκε με τό α ρθρό 138 τόυ Ν. 4782/2021, συ μφωνα με τις όπόι ες: 
Με τό ι διό δικό γραφό δυ ναται δικόνόμικα  να ασκηθει  αι τηση αναστόλη ς εκτε λεσης και ακυ ρωσης των 
απόφα σεων της ΑΕΠΠ. 
 
Η πρόθεσμι α για την α σκηση και η α σκηση της αι τησης ενω πιόν τόυ αρμόδι όυ δικαστηρι όυ κωλυ όυν, 
εκ τόυ νό μόυ, τη συ ναψη της συ μβασης με χρι την ε κδόση της όριστικη ς δικαστικη ς από φασης, εκτό ς 
εα ν με πρόσωρινη  διαταγη  τό δικαστη ριό αυτό  απόφανθει  διαφόρετικα . Επι σης, η πρόθεσμι α για την 
α σκηση και η α σκηση της αι τησης κωλυ όυν την πρό όδό της διαδικασι ας ανα θεσης για χρόνικό  
δια στημα δεκαπε ντε (15) ημερω ν από  την α σκηση της αι τησης, εκτό ς εα ν με πρόσωρινη  διαταγη  τό 
δικαστη ριό αυτό  απόφανθει  διαφόρετικα  
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Άρθρο 7:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος 
 
Τα  ε γγραφα της συ μβασης, με βα ση τα όπόι α θα εκτελεσθει  τό ε ργό και η σειρα  ισχυ ός τόυς 
καθόρι ζεται ως κατωτε ρω.  
 

1. Τό συμφωνητικό , συμπεριλαμβανόμε νων των τυχό ν παρασχεθεισω ν εξηγη σεων τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, συ μφωνα με τα α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016, ιδι ως ως πρός τόν 
πρόσδιόρισμό  όικόνόμικω ν μεγεθω ν, με τις όπόι ες ό ανα δόχός διαμό ρφωσε την πρόσφόρα  
τόυ. 

2. Η Διακη ρυξη τόυ Α’ σταδι όυ και η παρόυ σα Πρό σκληση (Β’ στα διό). 
3. Τα τευ χη των τυχό ν τρόπόπόιη σεων μετα  τις διαδικασι ες διαβόυ λευσης και 

διαπραγμα τευσης των αρ. 3 και 4. 
4. Η Οικόνόμικη  Πρόσφόρα . 
5. Τό Τιμόλό γιό Δημόπρα τησης 
6. Ο Κανόνισμό ς Μελετω ν τόυ Έργόυ. 
7. Η Ειδικη  Συγγραφη  Υπόχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).  
8.  Οι απαιτη σεις επιτελεστικό τητας.  
9. Η Τεχνικη  Περιγραφη . 
10. Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Δημόπρα τησης. 
11. Οι τυχό ν εγκεκριμε νες μελε τες τόυ ε ργόυ (τα τόπόγραφικα  διαγρα μματα για κα θε δόμη ). 
12. Η τεχνικη  πρόσφόρα  – μελε τη. 
13. Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκευη ς τόυ ε ργόυ.  

 
Τα ανωτε ρω ε γγραφα της συ μβασης ισχυ όυν, ό πως διαμόρφω θηκαν, με τις συμπληρωματικε ς 
πληρόφόρι ες και διευκρινι σεις πόυ παρασχε θηκαν από  την αναθε τόυσα αρχη  επι  ό λων των 
ανωτε ρω. 

 
Άρθρο 8: Γλώσσα διαδικασίας 
 
8.1.  Οι πρόσφόρε ς και τα περιλαμβανό μενα σε αυτε ς στόιχει α, καθω ς και τα απόδεικτικα  ε γγραφα 

συντα σσόνται στην ελληνικη  γλω σσα η  συνόδευ όνται από  επι σημη μετα φραση  τόυς στην 
ελληνικη  γλω σσα. Για τις ανα γκες της παρόυ σας, ως νό μιμη μετα φραση θεωρει ται εκει νη πόυ 
γι νεται ει τε από  τη Μεταφραστικη  Υπηρεσι α τόυ Υπόυργει όυ Εξωτερικω ν, ει τε από  τό αρμό διό 
Πρόξενει ό, ει τε από  δικηγό ρό, συ μφωνα με τό α ρθρό 454 τόυ Κ.Πόλ.Δ., τις διατα ξεις τόυ ν. 
3712/2008 (ΦΕΚ Α΄ 225) και τό α ρθρό 36 παρ. 2 γ΄ τόυ Κω δικα Δικηγό ρων τόυ (ν. 4194/2013 
(Α’ 208) τόυ Κω δικα Δικηγό ρων, ει τε από  πρό σωπό κατα  νό μό αρμό διό της χω ρας στην όπόι α 
ε χει συνταχθει  τό ε γγραφό. Επικρατόυ σα διατυ πωση ει ναι πα ντότε η ελληνικη . 

8.2.  Στα αλλόδαπα  δημό σια ε γγραφα και δικαιόλόγητικα  εφαρμό ζεται η Συνθη κη της Χα γης της 
5.10.1961, πόυ κυρω θηκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα  τα αλλόδαπα  ιδιωτικα  ε γγραφα 
συνόδευ όνται από  μετα φραση  τόυς στην ελληνικη  γλω σσα επικυρωμε νη ει τε από  πρό σωπό 
αρμό διό κατα  τις διατα ξεις της εθνικη ς νόμόθεσι ας ει τε από  πρό σωπό κατα  νό μό αρμό διό της 
χω ρας στην όπόι α ε χει συνταχθει  τό ε γγραφό. Επι σης, γι νόνται υπόχρεωτικα  απόδεκτα  ευκρινη  
φωτόαντι γραφα εγγρα φων πόυ ε χόυν εκδόθει  από  αλλόδαπε ς αρχε ς και ε χόυν επικυρωθει  από  
δικηγό ρό, συ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στην παρ. 2 περ. β τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 
“Κω δικας Διόικητικη ς Διαδικασι ας”, ό πως αντικαταστα θηκε ως α νω με τό α ρθρό 1 παρ.2 τόυ 
ν.4250/2014. Τα αλλόδαπα  δημό σια ε γγραφα πόυ πρόε ρχόνται (i) από  κρα τη-με ρη της 
Συ μβασης της Χα γης της 5ης Οκτωβρι όυ 1961, αλλα  εξαιρόυ νται από  τό πεδι ό εφαρμόγη ς της 
συ μβασης αυτη ς η  (ii) από  κρα τη τα όπόι α δεν ε χόυν πρόσχωρη σει στη Συ μβαση της Χα γης 
πρε πει να φε ρόυν πρόξενικη  θεω ρηση ει τε από  την ελληνικη  πρόξενικη  αρχη  στό κρα τός 
πρόε λευση ς τόυς η  από  την πρόξενικη  αρχη  τόυ κρα τόυς αυτόυ  στην Ελλα δα με επικυ ρωση της 
υπόγραφη ς τόυ διπλωματικόυ  υπαλλη λόυ της ξε νης πρόξενικη ς αρχη ς από  τό Τμη μα 
Επικυρω σεων της Μεταφραστικη ς Υπηρεσι ας τόυ Υπόυργει όυ Εξωτερικω ν. Ειδικα  για τα 
ε γγραφα κρατω ν, για τα όπόι α η Ελλα δα ε χει εκφρα σει αντιρρη σεις για την πρόσχω ρηση  τόυς 
στη Συ μβαση της Χα γης, η επικυ ρωση γι νεται μό νόν από  την όικει α ελληνικη  πρόξενικη  αρχη  
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στό εν λό γω κρα τός. 

8.3. Η  επικόινωνι α με την αναθε τόυσα αρχη  θα γι νόνται υπόχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα. 

 
Άρθρο 9: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
Για τη δημόπρα τηση τόυ ε ργόυ, την εκτε λεση της συ μβασης και την κατασκευη  τόυ, εφαρμό ζόνται όι 
διατα ξεις των παρακα τω νόμόθετημα των, ό πως ισχυ όυν: 
- τόυ ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- τόυ ν. 4472/2017 (Α΄74) και ειδικό τερα  των α ρθρων 118 και 119, 
- τόυ ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικό τερα τό α ρθρό 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- τόυ ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ό πως ισχυ ει 
- τόυ 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 ειδικό τερα τό α ρθρό 1 αυτόυ , 
- τόυ ν.4700/2019 (Α' 127)  Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 
- τόυ ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- τόυ ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 
- τόυ ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», 
 - τόυ ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχω ριση δημόσιευ σεων των φόρε ων τόυ Δημόσι όυ στό νόμαρχιακό  
και τόπικό  Τυ πό και α λλες διατα ξεις», 
- τόυ ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
- τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
-τόυ π.δ 71/2019 (ΦΕΚ Α΄ 112/03.07.2019) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)». 
- τόυ  ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τρόπόπόιήθηκε με τό ν. 3414/2005 
(Α' 279) και τό άρθρό 40  ν. 4605/2019(Α΄ 52/1.4.2019), σε συνδυασμό με  τό 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», 
την  κόινή απόφαση των Υπόυργών 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 
τό Ν.3414/2005’’,καθώς και την Υπόυργική απόφαση τόυ Υπόυργόύ και Υφυπόυργόύ Οικόνόμικών 
με Αριθμ. 1353 (ΦΕΚ Β 3558/23.9.2019) «Καθόρισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για τό 
φόρόλόγικό έτός 2019 δυνάμει της εξόυσιόδότικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 
σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 τόυ άρθρόυ 65 τόυ ν.4172/2013 
- του ν. 4375/2016 (Α’ 51) Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας (αναδιατύπωση) 
- τόυ ν. 4670/28-2-2020 (Α’ 43) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 106 και 107. 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- τόυ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
- της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
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συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 
απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511) 
-του π.δ.  71/2019 (ΦΕΚ Α΄ 112/03.07.2019) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)». 
-του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 
-του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121)  
-του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)  . 
- του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4) 
- του .π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 6) 
- του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του 
Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10) 
-του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34) 
- Του άρθρου 19 του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255) 
-του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α’ 2) 
- 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 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «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 με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικε ς λεπτόμε ρειες και 
διαδικασι ες λειτόυργι ας τόυ Εθνικόυ  Συστη ματός Ηλεκτρόνικω ν Δημόσι ων Συμβα σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
- Της υπ’ αριθμ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την 
περίοδο από το 2014 έως το 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
-της υπ’ αριθμ. 723/01-04-2021 (Β’ 1354) κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης 
και κατασκευής» για τη δομή του Φυλακίου Έβρου. 
-της υπ’ αριθμ. 787/09-04-2021 (Β’ 1461) κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης 
και κατασκευής» για τη δομή της Χίου 
-Της υπ’ αριθμ. 11359/17-05-2021 (Δ’ 265) κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης 
και κατασκευής για το έργο: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, Δομών και Διακριτών χώρων του 
άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στη Νήσο Λέσβο», στη θέση “Βάστρια" (Πλάτη), Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής 
Δήμου Μυτιλήνης και Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής, Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου». 
- Της σύμβασης χρηματοδότησης (Grant agreement) με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης με κωδικό αναφοράς HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0127 (AMENDMENT N° 1, ABAC Contracts: 
SI2.837170) 
-Της υπ’ αριθμ πρωτ. 1186/09-04-2021 (ΑΔΑ: 9Χ7Λ46ΜΔΨΟ-7Β8) απόφασης «Ένταξη της Δράσης 
«Αναβάθμιση Υφιστάμενης Δομής της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4375/2016, στο Φυλάκιο στην Π.Ε. 
Έβρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5076716 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020». 
-Της με αρ.πρωτ. 54585/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ο6Ρ46ΜΤΛΡ-ΩΞ7) απόφασης έγκρισης τροποποίησης στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 756/2 που αφορά τις εργασίες στη νήσο Λέσβο 
και στη νήσο  Χίο 
   - των  σε εκτε λεση των ανωτε ρω διατα ξεων εκδόθεισω ν κανόνιστικω ν πρα ξεων, καθω ς και λόιπω ν 
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διατα ξεων πόυ αναφε ρόνται ρητα  η  απόρρε όυν από  τα όριζό μενα στα συμβατικα  τευ χη της παρόυ σας 
καθω ς και από  τό συ νόλό των διατα ξεων τόυ ασφαλιστικόυ , εργατικόυ , περιβαλλόντικόυ  και 
φόρόλόγικόυ  δικαι όυ και γενικό τερα από  κα θε δια ταξη (Νό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικη  εγκυ κλιό 
πόυ διε πει την ανα θεση και εκτε λεση τόυ ε ργόυ της παρόυ σας συ μβασης, ε στω και αν δεν αναφε ρόνται 
ρητα . 

 
 

Άρθρο 10: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λπ.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
10.1. Τό ε ργό χρηματόδότει ται από  τό Εθνικό  Πρό γραμμα «Ταμει όυ Εσωτερικη ς Ασφα λειας 2014-

2020» κατα  23.377.868,30€ πόυ αφόρόυ ν την Αναβα θμιση της Δόμη ς Φυλακι όυ Έβρόυ και από  
τό Μηχανισμό  Έκτακτης Βόη θειας τόυ Ευρωπαι κόυ  Ταμει όυ Ασυ λόυ, Μετανα στευσης και 
Ένταξης (EMAS/AMIF 2014-2020) κατα  €153.198.131,70 € πόυ αφόρόυ ν την κατασκευη  των 
δόμω ν στη νη σό Λε σβό και στη νη σό Χι ό. 

 Τό ε ργό υπό κειται στις κρατη σεις πόυ πρόβλε πόνται για τα ε ργα αυτα , περιλαμβανόμε νης 
της κρα τησης υ ψόυς 0,07 % υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκω ν της Ενιαι ας Ανεξα ρτητης 
Αρχη ς Δημόσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ 3 ν.4013/2011,  της κρα τησης 
υ ψόυς 0,06 % υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκω ν της Αρχη ς Εξε τασης Πρόδικαστικω ν 
Πρόσφυγω ν, συ μφωνα με τό α ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, καθω ς και των 
κρατη σεων 6%0 (υπε ρ Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ) και 2,5‰ (υπε ρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.), συ μφωνα με τις 
διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασης τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν 
(Β' 2235). 

 
10.2. Τα γενικα  ε ξόδα, ό φελός κ.λπ. τόυ Αναδό χόυ και όι επιβαρυ νσεις από  φό ρόυς, δασμόυ ς 

κ.λπ. καθόρι ζόνται στό αντι στόιχό α ρθρό της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυ νει τόν Κυ ριό τόυ Έργόυ. 
  
10.3. Οι πληρωμε ς θα γι νόνται συ μφωνα με τό α ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντι στόιχό 

α ρθρό της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη  τόυ εργόλαβικόυ  τιμη ματός θα γι νεται σε EURO. 
 
Άρθρο 11: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τόυσα αρχη , τηρω ντας τις αρχε ς της ι σης μεταχει ρισης και της διαφα νειας, ζητα  από  τόυς 
πρόσφε ρόντες όικόνόμικόυ ς φόρει ς, ό ταν όι πληρόφόρι ες η  η τεκμηρι ωση πόυ πρε πει να 
υπόβα λλόνται ει ναι η  εμφανι ζόνται ελλιπει ς η  λανθασμε νες, η  ό ταν λει πόυν συγκεκριμε να ε γγραφα, να 
υπόβα λλόυν, να συμπληρω νόυν, να απόσαφηνι ζόυν η  να όλόκληρω νόυν τις σχετικε ς πληρόφόρι ες η  
τεκμηρι ωση, εντό ς πρόθεσμι ας ό χι μικρό τερης των δε κα (10) ημερω ν και ό χι μεγαλυ τερης των ει κόσι 
(20) ημερω ν από  την ημερόμηνι α κόινόπόι ησης σε αυτόυ ς της σχετικη ς πρό σκλησης, με σω της 
λειτόυργικό τητας «Επικόινωνι α» τόυ υπόσυστη ματός, συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στις 
διατα ξεις των α ρθρων  102 και 103  τόυ ν. 4412/2016. 
 
Η συμπλη ρωση η  η απόσαφη νιση ζητει ται και γι νεται απόδεκτη  υπό  την πρόυ πό θεση ό τι δεν 
τρόπόπόιει ται η πρόσφόρα  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α και ό τι αφόρα  σε στόιχει α η  δεδόμε να, των όπόι ων 
ει ναι αντικειμενικα  εξακριβω σιμός ό πρόγενε στερός χαρακτη ρας σε σχε ση με τό πε ρας της 
καταληκτικη ς πρόθεσμι ας παραλαβη ς πρόσφόρω ν. Τα ανωτε ρω ισχυ όυν κατ’  αναλόγι αν και για τυχό ν 
ελλει πόυσες δηλω σεις, υπό  την πρόυ πό θεση ό τι βεβαιω νόυν γεγόνό τα αντικειμενικω ς εξακριβω σιμα. 
 
Άρθρο 12: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρόυ σα διαδικασι α ε χει εκδόθει  η από φαση με αρ. πρωτ. 1186/09-04-2021 (ΑΔΑ: 
9Χ7Λ46ΜΔΨΟ-7Β8) σχετικα  με την ε νταξη τόυ με ρόυς τόυ ε ργόυ πόυ αφόρα  τη δόμη  στό Φυλα κιό 
Έβρόυ στό Εθνικό  Πρό γραμμα «Ταμει όυ Εσωτερικη ς Ασφα λειας 2014-2020, η όπόι α απότελει  και 
ε γκριση ε νταξης στό ΠΔΕ για τό όικόνόμικό  ε τός 2021, ΣΑΕ Ε7552 με κωδικό  2021ΣΕ75520006, καθω ς 
και η από φαση με αρ.πρωτ. 54585/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ο6Ρ46ΜΤΛΡ-ΩΞ7) σχετικα  με την ε γκριση 
ε νταξης στό ΠΔΕ τόυ υπό λόιπόυ με ρόυς  τόυ ε ργόυ πόυ αφόρα  τις δόμε ς στη νη σό Λε σβό και στη νη σό 
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Χι ό για τό όικόνόμικό  ε τός 2021, ΣΑΕ Ε7562 με κωδικό  2021ΣΕ75620000. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 13: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
                      Τίτλος του έργου 
 
Ο τι τλός τόυ ε ργόυ ει ναι: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων 
του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο, στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης 
Δομής στο Φυλάκιο Έβρου».  
  

13.1Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 
Ο πρόυ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης τόυ ε ργόυ ανε ρχεται σε 176.576.000,00 € (συμπεριλαμβανόμε νόυ 
ΦΠΑ 24%), και αναλυ εται σε:  

• Κατ’ Απόκόπη  Δαπα νη Εργασιω ν 110.402.736,74 € 
• Γενικα  ε ξόδα και Όφελός εργόλα βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 19.872.492,61 € 
• Απρό βλεπτα (πόσόστόυ  9% επι  της δαπα νης εργασιω ν και τόυ κόνδυλι όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

11.724.770,64 €, πόυ αναλω νόνται συ μφωνα με τόυς ό ρόυς τόυ α ρθρόυ 156 παρ. 3. (α)  τόυ ν. 
4412/2016. 

• Πρό βλεψη απόλόγιστικω ν εργασιω ν 400.000,00 € 
• ΦΠΑ: 34.176.000,00 € 

 
Ο πρόυ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης, υ ψόυς 176.576.000,00 € (συμπεριλαμβανόμε νόυ ΦΠΑ 24%) 
κατανε μεται ανα  επιμε ρόυς δόμη  ως εξη ς: 

• Κατασκευη  Δόμη ς Λε σβόυ: 94.207.793,64 € 
• Κατασκευη  Δόμη ς Χι όυ: 58.990.338,06 € 
• Αναβα θμιση Δόμη ς Φυλακι όυ: 23.377.868,30 € 

 
Η παρόύσα σύμβαση δεν υπόδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίό σύνόλό, καθώς είναι 
απόλύτως αναγκαία η ενιαία ανάθεση τόυ παραπάνω έργόυ διότι μόνό αυτή καθιστά εφικτή αφενός 
την εκπλήρωση τόυ επιδιωκόμενόυ σκόπόύ και αφετέρόυ τη λυσιτελή διόικητική παρακόλόύθηση της 
εξέλιξης τόυ έργόυ με όικόνόμία πόρων της Αναθέτόυσας Αρχής. 

 
13.2 Τόπος εκτέλεσης του έργου 
 
Τό ε ργό θα εκτελεστει  στην νη σό Λε σβό (NUTS EL41), στη νη σό Χι ό (NUTS EL41) και στό Φυλα κιό 
Έβρόυ (NUTS EL51). 
 
13.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

Η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση έργόυ έχει ως αντικείμενό συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση 

(κατασκευή) τόυ έργόυ. 

Τό έργό, αφόρά την Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δόμών και διακριτών χώρων τόυ άρθρόυ 

8 τόυ Ν.4375/2016 στη νήσό Λέσβό στη νήσό Χίό και αναβάθμιση υφιστάμενης Δόμής στό Φυλάκιό 

Έβρόυ.  

Για την κατασκευη  των ανωτε ρω δόμω ν θα ληφθόυ ν υπό ψη όι λειτόυργικε ς και κτιριακε ς 

πρόδιαγραφε ς των εγκαταστα σεων των Δόμω ν Φιλόξενι ας, ό πως αυτε ς περιγρα φόνται στην Υ.Α. 

23/13532 (ΦΕΚ 5272/Β/30-11-2020) «Γενικό ς Κανόνισμό ς Λειτόυργι ας Δόμω ν Πρόσωρινη ς Υπόδόχη ς 

και Δόμω ν Πρόσωρινη ς Φιλόξενι ας πόλιτω ν τρι των χωρω ν η  ανιθαγενω ν, πόυ λειτόυργόυ ν με με ριμνα 

της Υπηρεσι ας Υπόδόχη ς και Ταυτόπόι ησης» καθω ς και όι όδηγι ες της Πυρόσβεστικη ς Υπηρεσι ας, 
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συ μφωνα με την από  14-7-2016 διαταγη  της Διευ θυνσης Πυρόσβεστικω ν Επιχειρη σεων με θε μα: 

«Επιχειρησιακό ς Σχεδιασμό ς Πυρόσβεστικόυ  Σω ματός, Πυρόπρόστασι α σε Δόμε ς φιλόξενι ας 

πρόσφυ γων και μεταναστω ν». 

 

Επι σης, τό ε ργό υπα γεται σε πρό τυπες περιβαλλόντικε ς δεσμευ σεις (Π.Π.Δ) συ μφωνα με τα όριζό μενα 

στις κατωτε ρω αναφερό μενες εγκεκριμε νες δηλω σεις υπαγωγη ς: 

α. Για τη Λε σβό η συ μφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9201/14-05-2021 Δη λωση υπαγωγη ς, η όπόι α 

εγκρι θηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10992/17-5-2021 (ΑΔΑ: 6Λ2Λ46ΜΔΨΟ-75Λ) από φαση τόυ 

Υπόυργόυ  Μετανα στευσης και Ασυ λόυ “Έγκριση δη λωσης υπαγωγη ς και υπαγωγη  σε Πρό τυπες 

Περιβαλλόντικε ς Δεσμευ σεις τόυ ε ργόυ «Κατασκευη  Περιφερειακω ν Υπηρεσιω ν, Δόμω ν και 

Διακριτω ν χω ρων τόυ α ρθρόυ 8 τόυ ν. 4375/2016 στη Νη σό Λε σβό», στη θε ση “Βα στρια" (Πλα τη), 

Δ.Ε.  Λόυτρόπό λεως Θερμη ς Δη μόυ Μυτιλη νης & Δ.Ε. Αγ. Παρασκευη ς, Δη μόυ Δυτικη ς Λε σβόυ, της 

Περιφερειακη ς Ενό τητας Λε σβόυ της Περιφε ρειας Βόρει όυ Αιγαι όυ” 

β. Για τη νη σό Χι ό συ μφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 690/29-03-2021 Δη λωση υπαγωγη ς, η όπόι α 

εγκρι θηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 707/31-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΗ246ΜΔΨΟ-Ζ8Ε) από φαση τόυ 

Υπόυργόυ  Μετανα στευσης και Ασυ λόυ “Έγκριση της υπ’ αριθμ. 690/29-3-2021 δη λωσης 

υπαγωγη ς και υπαγωγη  σε Πρό τυπες Περιβαλλόντικε ς Δεσμευ σεις τόυ ε ργόυ «Κατασκευη  

Περιφερειακω ν Υπηρεσιω ν, Δόμω ν και Διακριτω ν χω ρων τόυ α ρθρόυ 8 τόυ ν. 4375/2016 στη 

Νη σό Χι ό»”. 

γ. Για τό Φυλα κιό Έβρόυ συ μφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 689/29-03-2021 Δη λωση υπαγωγη ς, η 

όπόι α εγκρι θηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 704/30-3-2021 (ΑΔΑ: 6Φ3Ε46ΜΔΨΟ-ΧΒΒ) από φαση τόυ 

Υπόυργόυ  Μετανα στευσης και Ασυ λόυ “Έγκριση δη λωσης υπαγωγη ς και υπαγωγη  σε Πρό τυπες 

Περιβαλλόντικε ς Δεσμευ σεις τόυ ε ργόυ «Αναβα θμιση υφιστα μενης Δόμη ς της παρ. 4. τόυ Άρθρόυ 

8 τόυ Ν.4375/2016, στό Φυλα κιό στην Π.Ε. Έβρόυ»”. 

 

Τό ανωτέρω απότελεί έργό με ιδιαίτερό χαρακτήρα και αυξημένες τεχνικές και χρηματόδότικές 

απαιτήσεις, καθώς υπάρχει επιτακτική και επείγόυσα ανάγκη: α) μετεγκατάστασης των διαμενόντων 

στην πρόσωρινή δόμή «Μαυρόβόύνι/Καρά-Τεπέ» στη Λέσβό, πόυ δημιόυργήθηκε κατόπιν της 

πυρκαγιάς πόυ εκδηλώθηκε στην υφιστάμενη δόμή της Μόριας, με την ταυτόχρόνη κήρυξη τόυ νόμόύ 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και β) όριστικόύ κλεισίματός της δόμής της ΒΙΑΛ στη Χίό, της όπόίας 

τό Υπόυργείό Μετανάστευσης και Ασύλόυ εξακόλόυθεί να κάνει χρήση, ωστόσό όι συνθήκες διαβίωσης 

σε αυτή κρίνόνται ανεπαρκείς, καθώς παρόυσιάζει βασικές ελλείψεις σε επίπεδό στέγασης, συνθηκών 

υγιεινής και παρόχής ιατρόφαρμακευτικής περίθαλψης για τόυς διαμένόντες της, και ταυτόχρόνα διότι 

σε συνέχεια αγωγής από τό Δήμό Χίόυ, τό Πόλυμελές Πρωτόδικείό Χίόυ με την υπ΄ αριθμ. 27/2020 

απόφασή τόυ υπόχρεώνει τό Ελληνικό Δημόσιό να απόδώσει τό ακίνητό στό Δήμό.  Τό έργό θα 

συμβάλει καθόριστικά στην εξασφάλιση νέων, επαρκών εγκαταστάσεων σε άμεσό χρόνό και κατά 

τέτόιό τρόπό, ώστε να παρέχόνται ικανόπόιητικές συνθήκες διαβίωσης στόυς διαμένόντες και 

παράλληλα να διασφαλιστεί η πρόστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Υπό τις ανωτέρω 

συνθήκες πρόκύπτει η επείγόυσα ανάγκη  για την όλόκλήρωσή των δόμών στό συντόμότερό δυνατό 

χρόνικό διάστημα, τό όπόίό δεν μπόρεί να υπερβεί τόυς 8 μήνες.  

Ειδικότερα, ανά επιμέρόυς δόμή σημειώνόνται τα κάτωθι:  

• Νέα Δομή του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο 

Η νέα Δόμή στη νήσό Λέσβό θα κατασκευαστεί στην τόπόθεσία Πλάτη - Βάστρια, Δημότική Ενότητα 

Λόυτρόπόλεως Θερμής, Δήμόυ Μυτιλήνης και θα περιβληθεί από περιμετρική όδό για κυκλόφόρία 

υπηρεσιακών – πυρόσβεστικών όχημάτων πλάτόυς τόυλάχιστόν 8 μέτρων με ασφαλτόστρωμένό 

δρόμό πλήρως περιφραγμένό και με έλεγχό πρόσβασης.  
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Η δόμή θα έχει χωρητικότητα: (α) γενικόύ πληθυσμόύ 1300 ατόμων, (β) ειδικών όμάδων 1700 ατόμων 

και (γ) πρόαναχωρησιακόύ κέντρόυ κράτησης 2000 ατόμων.  

Η νέα Δόμή θα αναπτυχθεί σε έκταση 240.100 m2 περίπόυ, τα κτίρια θα καταλαμβάνόυν 41.250 m2 

περίπόυ (δόμηση), ενώ πρόβλέπόνται 4 γήπεδα και 4 παιδικές χαρές. 

Η ανάπτυξη μπόρεί να γίνει σε διαφόρετικά επίπεδα, τα όπόία θα διαμόρφωθόύν με φυσικά πρανή και 

σε όρισμένες περιπτώσεις με την κατασκευή τόιχίων αντιστήριξης ανάλόγα με τις απαιτήσεις της 

μελέτης.  

Σε κάθε επίπεδό θα υπάρχόυν διακριτά επιμέρόυς τμήματα με ξεχωριστές περιφράξεις και 

ασφαλτόστρωμένό δρόμό κυκλόφόρίας όχημάτων τρόφόδόσίας – πεζών πλάτόυς 6 μέτρων. 

Στό αντικείμενό τόυ Έργόυ περιλαμβάνεται και η διάνόιξη των απαραίτητων όδών πρόσβασης από τόν 

δημόσιό δρόμό έως την Δόμή, δύό λωρίδων κυκλόφόρίας συνόλικόύ πλάτόυς 8 μέτρων. 

 

Πρόβλέπόνται δύό εναλλακτικόί τύπόι κτιρίων, με ελεύθερη δυνατότητα επιλόγής τόυ τύπόυ από τόν 

ανάδόχό, υπό την πρόϋπόθεση τήρησης των πρόδιαγραφών: 

o Κτίρια συναρμόλόγόύμενα επί τόπόυ τόυ έργόυ με θεμελίωση από όπλισμένό σκυρόδεμα, 

φέρόντα όργανισμό από μεταλλικό σκελετό και πλευρικά τόιχώματα από θερμόμόνωτικά 

πάνελ PIR / πόλυισόκυανόυρίας ή 

o Πρόκατασκευασμένα κτίρια με έδραση σε πλάκα όπλισμένόυ σκυρόδέματός, φέρόντα 

όργανισμό από μεταλλικό σκελετό και πλευρικά τόιχώματα από θερμόμόνωτικά πάνελ PIR / 

πόλυισόκυανόυρίας. 

Τα κτίρια διαμόνής θα είναι ισόγεια (στα τμήματα ΠΡΟΚΕΚΑ) και διώρόφα (στα λόιπά εκτός ΠΡΟΚΕΚΑ 

τμήματα) σύμφωνα με την σχετική μελέτη και θα έχόυν κατάλληλες μόνώσεις και κόυφώματα. Στα 

ισόγεια κτίρια θα υπάρξόυν όλες όι πρόβλέψεις για πρόσθήκη όρόφόυ. Θα είναι κλιματιζόμενα, με 

φωτιστικά τύπόυ led και γενικά θα έχόυν όλες τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις και θα είναι 

εξόπλισμένα. 

Συγκεκριμένα πρόβλέπόνται τα εξής επιμέρόυς τμήματα: 

1. ΠΡΟΚΕΚΑ 1, 

2. ΠΡΟΚΕΚΑ 2, 

3. ΠΡΟΚΕΚΑ 3, 

4. ΠΡΟΚΕΚΑ 4, 

5. ΠΡΟΚΕΚΑ 5, 

6. ΠΡΟΚΕΚΑ 6, 

7. ΠΡΟΚΕΚΑ 7, 

8. ΠΡΟΚΕΚΑ 8, 

9. Διόίκησης ΠΡΟΚΕΚΑ, 

10. Ελεγχόμενης Φιλόξενίας 1, 

11. Ελεγχόμενης Φιλόξενίας 2, 

12. Μόνόγόνεϊκών Οικόγενειών (Γυναίκες), 

13. Μόνόγόνεϊκών Οικόγενειών (Άνδρες), 

14. Μόνήρων Ανδρών, 

15. Ασυνόδευτων Ανήλικων, 

16. Κόινόχρηστων Δραστηριότήτων, 
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17. Πρόσωρινής Διαμόνής (Καραντίνας), 

18. Κτιρίων Περίθαλψης - Απόμόνωσης, 

19. Η/Μ εγκαταστάσεων, 

20. Πρώτης Υπόδόχής – Ταυτόπόίησης, 

21. Υπηρεσιών Διόίκησης Δόμής, 

22.  Χώρός Μόνάδας Επεξεργασίας Λυμάτων – Απόθηκών. 

 

Επι σης, θα πρόβλεφθόυ ν όι εξη ς Η/Μ εγκαταστα σεις με τα αντι στόιχα δι κτυα: 

o Κλιματισμό ς, 

o Ύδρευση, 

o Greywater,   

o Απόχε τευση ακαθα ρτων,  

o Όμβρια, 

o Πυρό σβεση,  

o Πυρανι χνευση, 

o Φωτισμό ς,  

o Ρευματόδό τες κι νησης – Διανόμη  ισχυ ός, 

o Ηλεκτρικα  Ασθενη  – Voice / Data / Wi-Fi, 

o Ηλεκτρικα  Ασθενη  – TV – SAT, 

o Ηλεκτρικα  Ασθενη  – Public Address, 

o Ηλεκτρικα  Ασθενη  – υπόδόμη  για CCTV, 

o Γειω σεις – αντικεραυνικη  πρόστασι α, 

o BMS. 

Στα ισό γεια κτι ρια διαμόνη ς θα υπα ρξόυν ό λες όι πρόβλε ψεις στις Η/Μ εγκαταστα σεις για 

πρόσθη κη όρό φόυ. 

 

• Νέα Δομή του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Χίο  

Η νέα Δόμή στη νήσό Χίό θα χωρόθετηθεί στην τόπόθεσία Παχύ, Δημότική ενότητα Ομηρόύπόλης, τόυ 

Δήμόυ Χίόυ και θα περιβληθεί από περιμετρική όδό για κυκλόφόρία υπηρεσιακών – πυρόσβεστικών 

όχημάτων πλάτόυς 8 μέτρων με ασφαλτόστρωμένό δρόμό πλήρως περιφραγμένό και με έλεγχό 

πρόσβασης.  

Η δόμή θα έχει χωρητικότητα: (α) γενικόύ πληθυσμόύ 580 ατόμων, (β) ειδικών όμάδων 650 ατόμων 

και (γ) πρόαναχωρησιακόύ κέντρόυ κράτησης 570 ατόμων. Η νέα Δόμή θα αναπτυχθεί σε έκταση 

συνόλικής επιφάνειας 141.600 m2 περίπόυ, τα κτίρια θα καταλαμβάνόυν 18.000m2 περίπόυ (δόμηση), 

ενώ πρόβλέπόνται 3 παιδικές χαρές και 2 γήπεδα. 

Η ανάπτυξη μπόρεί να γίνει σε διαφόρετικά επίπεδα, τα όπόία θα διαμόρφωθόύν με φυσικά πρανή, σε 

όρισμένες περιπτώσεις με την κατασκευή τόιχίων αντιστήριξης ανάλόγα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

Σε κάθε επίπεδό θα υπάρχόυν διακριτά επιμέρόυς τμήματα με ξεχωριστές περιφράξεις και 

ασφαλτόστρωμένό δρόμό κυκλόφόρίας όχημάτων τρόφόδόσίας – πεζών πλάτόυς 6 μέτρων. 

Πρόβλέπόνται δύό εναλλακτικόί τύπόι κτιρίων, με ελεύθερη δυνατότητα επιλόγής τόυ τύπόυ από τόν 

ανάδόχό, υπό την πρόϋπόθεση τήρησης των πρόδιαγραφών: 

o Kτίρια συναρμόλόγόύμενα επί τόπόυ τόυ έργόυ με θεμελίωση από όπλισμένό σκυρόδεμα, 

φέρόντα όργανισμό από μεταλλικό σκελετό και πλευρικά τόιχώματα από θερμόμόνωτικά 

πάνελ PIR / πόλυισόκυανόυρίας ή 
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o Πρόκατασκευασμένα κτίρια με έδραση σε πλάκα όπλισμένόυ σκυρόδέματός, φέρόντα 

όργανισμό από μεταλλικό σκελετό και πλευρικά τόιχώματα από θερμόμόνωτικά πάνελ PIR / 

πόλυισόκυανόυρίας. 

Τα κτίρια διαμόνής θα είναι ισόγεια (στα τμήματα ΠΡΟΚΕΚΑ) και διώρόφα (στα λόιπά εκτός ΠΡΟΚΕΚΑ 

τμήματα) σύμφωνα με την σχετική μελέτη και θα έχόυν κατάλληλες μόνώσεις και κόυφώματα. Στα 

ισόγεια κτίρια θα υπάρξόυν όλες όι πρόβλέψεις για πρόσθήκη όρόφόυ. Θα είναι κλιματιζόμενα, με 

φωτιστικά τύπόυ led και γενικά θα έχόυν όλες τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις και θα είναι 

εξόπλισμένα.  

 

Συγκεκριμένα πρόβλέπόνται τα εξής επιμέρόυς τμήματα: 

1. ΠΡΟΚΕΚΑ 1,  

2. ΠΡΟΚΕΚΑ 2,  

3. ΠΡΟΚΕΚΑ 3,  

4. ΠΡΟΚΕΚΑ 4,  

5. Διόίκησης ΠΡΟΚΕΚΑ, 

6. Ελεγχόμενης Φιλόξενίας, 

7. Μόνόγόνεϊκών Οικόγενειών (γυναίκες), 

8. Μόνόγόνεϊκών Οικόγενειών (άνδρες), 

9. Ασυνόδευτων Ανήλικων, 

10. Κόινόχρηστων Δραστηριότήτων, 

11. Πρόσωρινής Διαμόνής – Καραντίνας, 

12. Κτιρίων Περίθαλψης - Απόμόνωσης,       

13. Χώρός Η/Μ εγκαταστάσεων, 

14. Πρώτης Υπόδόχής – Ταυτόπόίησης, 

15. Υπηρεσιών Διόίκησης Δόμής, 

16. Χώρός Μόνάδας Επεξεργασίας Λυμάτων – Απόθηκών. 

 

Επι σης, θα πρόβλεφθόυ ν όι εξη ς Η/Μ εγκαταστα σεις με τα αντι στόιχα δι κτυα: 

• Κλιματισμό ς, 

• Ύδρευση, 

• Greywater,   

• Απόχε τευση ακαθα ρτων,  

• Όμβρια, 

• Πυρό σβεση,  

• Πυρανι χνευση, 

• Φωτισμό ς,  

• Ρευματόδό τες κι νησης – Διανόμη  ισχυ ός, 

• Ηλεκτρικα  Ασθενη  – Voice / Data / Wi-Fi, 

• Ηλεκτρικα  Ασθενη  – TV – SAT, 

• Ηλεκτρικα  Ασθενη  – Public Address, 

• Ηλεκτρικα  Ασθενη  – υπόδόμη  για CCTV, 

• Γειω σεις – αντικεραυνικη  πρόστασι α, 

• BMS. 
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Στα ισόγεια κτίρια διαμόνής θα υπάρξόυν όλες όι πρόβλέψεις στις Η/Μ εγκαταστάσεις για 

πρόσθήκη όρόφόυ. 

• Αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου  

Τό ΚΥΤ Φυλακι όυ χωρόθετει ται στην Κόινό τητα Φυλακι όυ, Δημότικη ς Ενό τητας Κυπρι νόυ στό Δ. 

Ορεστια δας, Περιφερειακη  Ενό τητα Έβρόυ και ε χει ση μερα χωρητικό τητα 330 ατό μων, ενω  τό ό μόρό 

ΠΡΟΚΕΚΑ 370 ατό μων. Η υφιστα μενη εγκατα σταση εκτει νεται σε περι πόυ 25 στρε μματα, ενω  

συμπεριλαμβα νει χω ρόυς διόι κησης, χω ρόυς για τό γραφει ό ασυ λόυ και χω ρόυς για την καταγραφη  

και την ταυτόπόι ηση. 

Η αναβα θμιση αφόρα  σε ε κταση επιφα νειας 33.718 m2 η όπόι α γειτνια ζει με τό υφιστα μενό ΚΥΤ. Θα 

περιβληθει  από  περιμετρικη  όδό  πλα τόυς 8 με τρων με ασφαλτόστρωμε νό δρό μό με περι φραξη. Η 

επε κταση της Δόμη ς αφόρα  χω ρόυς δυναμικό τητας 240 ατό μων σε πρόαναχωρησιακα  κε ντρα 

κρα τησης και 20 ατό μων σε χω ρόυς καραντι νας. 

Τα κτι ρια θα καταλαμβα νόυν 6.400 m2 περι πόυ (δό μηση), ενω  πρόβλε πόνται και επτα  (7) μεταλλικα  

στε γαστρα των 300m2 ε καστό και τρι α (3) γη πεδα. Θα υπα ρχόυν επιμε ρόυς τμη ματα με ξεχωριστε ς 

περιφρα ξεις και περιμετρικόυ ς δρό μόυς.  

Συγκεκριμε να πρόβλε πόνται τα εξη ς τμη ματα: 

1. Πρόαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης (4) , 

2. Χώρός Καραντίνας, 

3. Χώρός διόίκησης,  

4. Χώρός Κόινόχρηστων Δραστηριότήτων,  

5. Χώρός Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Επισημαίνεται ό τι, τό φυσικό  και όικόνόμικό  αντικει μενό των δημόπρατόυ μενων ε ργων  δεν πρε πει 
να μεταβα λλεται όυσιωδω ς κατα  τη δια ρκεια εκτε λεσης της συ μβασης, κατα  τα όριζό μενα στην παρ. 4 
τόυ α ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατό τητα μεταβόλη ς υφι σταται, μό νό υπό  τις πρόυ πόθε σεις των 
α ρθρων 132 και 156 τόυ ν. 4412/2016. 

Για τις νε ες εργασι ες, συ μφωνα με τό α ρθρό 156 παρ. 6 τόυ ν.4412/16, όρι ζεται σταθερό ς συντελεστη ς 

σ=0,90, πόσόστόυ  90%. 

Άρθρο 14: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνόλικη  πρόθεσμι α εκτε λεσης τόυ ε ργόυ όρι ζεται σε 8 μήνες από  την ημε ρα υπόγραφη ς της 
συ μβασης.  
Οι απόκλειστικε ς και ενδεικτικε ς τμηματικε ς πρόθεσμι ες τόυ ε ργόυ αναφε ρόνται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 15: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
15.1 Η επιλόγη  τόυ Αναδό χόυ, θα γι νει συ μφωνα με την «Ανταγωνιστικη  διαδικασι α με 

διαπραγμα τευση» τόυ α ρθρόυ 29 τόυ ν. 4412/2016 και υπό  τις πρόυ πόθε σεις τόυ 
νό μόυ αυτόυ . 

  
15.2 Πρόκειμε νόυ να απόφευχθόυ ν καταστα σεις συ γκρόυσης συμφερό ντων, κα θε φυσικό  

η  νόμικό  πρό σωπό δικαιόυ ται να συμμετε χει με χρι τό πε ρας τόυ Διαγωνισμόυ  σε ε ναν 
μό νό Υπόψη φιό/Διαγωνιζό μενό, ει τε μεμόνωμε να, ει τε ως Με λός Ένωσης Πρόσω πων, 
ει τε ως συνεργαζό μενό με ρός. Οι Ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ ε χόυν πρόεπιλεγει  
κατα  την Α΄ Φα ση τόυ Διαγωνισμόυ  και δικαιόυ νται συμμετόχη ς στην Β΄ Φα ση θα 
υπόβα λλόυν πρόσφόρα  με την ι δια συ νθεση και ε κταση συμμετόχη ς πόυ ει χε δηλωθει  
στην υπόβληθει σα αι τηση Συμμετόχη ς.  
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15.3  Η όικόνόμικη  πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων δι δεται απόκλειστικα  κατ’ απόκόπη  για 
όλό κληρό τό ε ργό (ΚΑΤ), στην όπόι α θα αναλυ εται τό επιμε ρόυς κό στός για κα θε μι α 
από  τις τρεις επιμε ρόυς δόμε ς (ΚΑΤ1, ΚΑΤ2, ΚΑΤ3), συ μφωνα με τό ε ντυπό 
όικόνόμικη ς πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 2 της παρόυ σας. Η όικόνόμικη  πρόσφόρα  
συντα σσεται και υπόβα λλεται συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 95 παρ. 2.(γ) τόυ 
ν. 4412/2016. Επιπλε όν, η κατ΄ απόκόπη  πρόσφόρα  θα αναλυ εται, συ μφωνα με τα 
αναφερό μενα στό α ρθρό 22.4 και τό Παρα ρτημα ΙΙΙ της παρόυ σας, πρόκειμε νόυ να 
διαπιστωθόυ ν και να απότιμηθόυ ν διαφόρόπόιη σεις πόυ ενδεχό μενα θα πρόκυ ψόυν, 
κατα  τό στα διό της εκτε λεσης της συ μβασης, αλλα  και για την τμηματικη  πληρωμη  
εργασιω ν.  

 
15.4 Κα θε πρόσφε ρων μπόρει  να υπόβα λει μό νό μι α πρόσφόρα . Επιπλε όν, δεν επιτρε πεται 

η υπόβόλη  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν και δεν γι νόνται δεκτε ς πρόσφόρε ς για με ρός 
τόυ αντικειμε νόυ της συ μβασης.  

 
Άρθρο 16: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτη ριό για την ανα θεση της συ μβασης ει ναι η πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμικη  α πόψη 
πρόσφόρα  μό νό βα σει τιμη ς (χαμηλό τερη τιμη ) με αξιόλό γηση μελε της.  
Η αξιόλό γηση της μελε της κατα  τη διαδικασι α ανα θεσης συ μβασης αφόρα  μό νό τόν ε λεγχό της 
πληρό τητας και της συμφωνι ας της μελε της με τα όριζό μενα στα ε γγραφα της συ μβασης και ιδι ως 
με τόν Κανόνισμό  Μελετω ν Έργόυ διαπιστω νόντας τη συμμό ρφωση η  μη της μελε της με αυτα  
(πι νακας συμμό ρφωσης) χωρι ς βαθμόλό γηση.  
 
Άρθρο 17: Εγγύηση συμμετοχής 

 
17.1 Για τη συμμετόχη  στό παρό ν Β΄ στα διό τόυ διαγωνισμόυ  απαιτει ται η κατα θεση από  

τόυς συμμετε χόντες όικόνόμικόυ ς φόρει ς, κατα  τόυς ό ρόυς της παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 72  

τόυ ν. 4412/2016, εγγυητικη ς επιστόλη ς συμμετόχη ς, πόυ ανε ρχεται στό πόσό  των 

2.840.000,00 ευρω . 

 Στην περι πτωση ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων, η εγγυ ηση συμμετόχη ς περιλαμβα νει 

και τόν ό ρό ό τι η εγγυ ηση καλυ πτει τις υπόχρεω σεις ό λων των όικόνόμικω ν φόρε ων 

πόυ συμμετε χόυν στην ε νωση. 

 

17.2 Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς συμμετόχη ς περιλαμβα νόυν, συ μφωνα με τό α ρθρό 72 τόυ ν. 

4412/2016, κατ’ ελα χιστόν τα ακό λόυθα στόιχει α:  

 α) την ημερόμηνι α ε κδόσης, 

 β) τόν εκδό τη, 

 γ) την αναθε τόυσα αρχη  η  τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ η  τό φόρε α κατασκευη ς τόυ ε ργόυ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ πρός τόν όπόι ό απευθυ νόνται, 

 δ) τόν αριθμό  της εγγυ ησης, 

 ε) τό πόσό  πόυ καλυ πτει η εγγυ ηση, 

 στ) την πλη ρη επωνυμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τη διευ θυνση τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α υπε ρ 

τόυ όπόι όυ εκδι δεται η εγγυ ηση (στην περι πτωση ε νωσης αναγρα φόνται ό λα τα 

παραπα νω για κα θε με λός της ε νωσης), 

 ζ) τόυς ό ρόυς ό τι: αα) η εγγυ ηση παρε χεται ανε κκλητα και ανεπιφυ λακτα, ό δε 

εκδό της παραιτει ται τόυ δικαιω ματός της διαιρε σεως και της διζη σεως, και ββ) ό τι σε 

περι πτωση κατα πτωσης αυτη ς, τό πόσό  της κατα πτωσης υπό κειται στό εκα στότε 

ισχυ όν τε λός χαρτόση μόυ (η υπόπερ. αα΄ δεν εφαρμό ζεται για τις εγγυη σεις πόυ 

παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθηκω ν και Δανει ων), 

 η) τα στόιχει α της διακη ρυξης (αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόυ) και την  καταληκτικη  
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ημερόμηνι α υπόβόλη ς πρόσφόρω ν, 

 θ) την ημερόμηνι α λη ξης η  τόν χρό νό ισχυ ός της εγγυ ησης, 

 ι) την ανα ληψη υπόχρε ωσης από  τόν εκδό τη της εγγυ ησης να καταβα λει τό πόσό  της 

εγγυ ησης όλικα  η  μερικα  εντό ς πε ντε (5) ημερω ν μετα  από  απλη  ε γγραφη ειδόπόι ηση 

εκει νόυ πρός τόν όπόι ό απευθυ νεται. 

 

17.3 Η εγγυ ηση συμμετόχη ς πρε πει να ισχυ ει τόυλα χιστόν για τρια ντα (30) ημε ρες μετα  τη 

λη ξη τόυ χρό νόυ ισχυ ός της πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 21 της παρόυ σας, η τόι με χρι 02-

08-2022 α λλως η πρόσφόρα  απόρρι πτεται. Η αναθε τόυσα αρχη  μπόρει , πριν τη λη ξη 

της πρόσφόρα ς, να ζητα  από  τόν πρόσφε ρόντα να παρατει νει, πριν τη λη ξη τόυς, τη 

δια ρκεια ισχυ ός της πρόσφόρα ς και της εγγυ ησης συμμετόχη ς.  

 

17.4 Η εγγυ ηση συμμετόχη ς καταπι πτει, αν ό πρόσφε ρων: 
o απόσυ ρει την πρόσφόρα  τόυ κατα  τη δια ρκεια ισχυ ός αυτη ς ,  

o παρε χει, εν γνω σει τόυ, ψευδη  στόιχει α η  πληρόφόρι ες πόυ αναφε ρόνται στό α ρθρό 

22 της διακη ρυξης τόυ Α΄ σταδι όυ, 

o δεν πρόσκόμι σει εγκαι ρως τα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 23 της διακη ρυξης τόυ Α΄ 

σταδι όυ δικαιόλόγητικα , 

o στις περιπτω σεις των παρ. 3, 4 και 5 τόυ α ρθρόυ 103 τόυ ν. 4412/2016, περι  

πρό σκλησης για υπόβόλη  δικαιόλόγητικω ν από  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό, αν, κατα  

τόν ε λεγχό των παραπα νω δικαιόλόγητικω ν, συ μφωνα με τα α ρθρό 6.2 της 

παρόυ σας, διαπιστωθει  ό τι τα στόιχει α πόυ δηλω θηκαν στό ΕΕΕΣ ει ναι εκ 

πρόθε σεως απατηλα , η  ό τι ε χόυν υπόβληθει  πλαστα  απόδεικτικα  στόιχει α, η  αν, 

από  τα παραπα νω δικαιόλόγητικα  πόυ πρόσκόμι σθηκαν νόμι μως και 

εμπρόθε σμως, δεν απόδεικνυ εται η μη συνδρόμη  των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ 

α ρθρόυ 22.Α διακη ρυξης τόυ Α΄ σταδι όυ η  η πλη ρωση μιας η  περισσό τερων από  τις 

απαιτη σεις των  κριτηρι ων πόιότικη ς επιλόγη ς, 

o δεν πρόσε λθει εγκαι ρως για υπόγραφη  τόυ συμφωνητικόυ , 

o υπόβα λει μη κατα λληλη πρόσφόρα  με την ε ννόια της περ. 46 της παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 

2 τόυ ν. 4412/2016, 

o δεν ανταπόκριθει  στη σχετικη  πρό σκληση της αναθε τόυσας αρχη ς εντό ς της 

πρόβλεπό μενης, στό α ρθρό 6.1 (η) πρόθεσμι ας και δεν υπόβα λλει εξηγη σεις, σε 

περι πτωση ασυνη θιστα χαμηλη ς πρόσφόρα ς. 

 

17.5  Η εγγυ ηση συμμετόχη ς επιστρε φεται στόν ανα δόχό με την πρόσκό μιση της εγγυ ησης  

καλη ς εκτε λεσης. Η εγγυ ηση συμμετόχη ς επιστρε φεται στόυς λόιπόυ ς πρόσφε ρόντες, 

συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016.  

 
 
Άρθρο 18: Χορήγηση Προκαταβολής  
 
Πρόβλε πεται η δυνατό τητα χόρη γησης πρόκαταβόλη ς, μετα  από  αι τημα τόυ αναδό χόυ συ μφωνα με τα 

όριζό μενα στό α ρθρό 150 τόυ ν.4412/16, ως εξη ς:  

• Με χρι πε ντε τόις εκατό  (5%) της αξι ας της συ μβασης χωρι ς αναθεω ρηση και Φ.Π.Α για δαπα νες 

πρω των εγκαταστα σεων, μελε τες και α λλα ε ξόδα εκκι νησης τόυ ε ργόυ. 

• Με χρι δε κα τόις εκατό  (10%) της αξι ας της συ μβασης χωρι ς αναθεω ρηση και Φ.Π.Α, για δαπα νες 

πρόμηθειω ν υλικω ν η  μηχανημα των πόυ πρό κειται να εγκατασταθόυ ν η  ενσωματωθόυ ν στό ε ργό. 

Σε κα θε περι πτωση τό α θρόισμα των πρόκαταβόλω ν δεν μπόρει  να ει ναι ανω τερό τόυ δεκαπε ντε τόις 

21PROC008989829 2021-07-27



 
Μηχανισμό ς Έκτακτης Βόη θειας τόυ Ευρωπαι κόυ  Ταμει όυ 

Ασυ λόυ, Μετανα στευσης και Ένταξης 
  

31 

εκατό  (15%) της αξι ας της συ μβασης χωρι ς αναθεω ρηση και Φ.Π.Α. 

Πρόκαταβόλη  με χρι πόσόστόυ  5% καλυ πτεται από  την ισό πόση εγγυητικη  επιστόλη  καλη ς εκτε λεσης 

της συ μβασης, τό δε υπό λόιπό 10%, εφό σόν ζητηθει , καλυ πτεται από  ισό πόση εγγυητικη  τόυ αναδό χόυ 

συ μφωνα με τό α ρθρό 72 τόυ ν.4412/16 και τα όριζό μενα στην παρόυ σα πρό σκληση. 

Δεν πρόβλε πεται  η πληρωμη  ρη τρας πρό σθετης καταβόλη ς (πριμ) στην παρόυ σα συ μβαση. 

 
Άρθρο 19: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
19.1 Για την υπόγραφη  της συ μβασης απαιτει ται η παρόχη  εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης, συ μφωνα 

με τό α ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016, τό υ ψός της όπόι ας καθόρι ζεται σε πόσόστό  5% επι  της αξι ας 

της συ μβασης, χωρι ς Φ.Π.Α. και κατατι θεται πριν η  κατα  την υπόγραφη  της συ μβασης. 

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει υπε ρ της αναθε τόυσας αρχη ς στην περι πτωση 

παρα βασης των ό ρων της συ μβασης, ό πως αυτη  ειδικό τερα όρι ζει.  

Σε περι πτωση τρόπόπόι ησης της συ μβασης κατα  τό α ρθρό 132 τόυ ν.4412/2016, η όπόι α 

συνεπα γεται αυ ξηση της συμβατικη ς αξι ας, ό ανα δόχός ει ναι υπόχρεωμε νός να καταθε σει πριν 

την τρόπόπόι ηση, συμπληρωματικη  εγγυ ηση τό υ ψός της όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό  5% επι  

τόυ πόσόυ  της αυ ξησης χωρι ς ΦΠΑ. 

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης της συ μβασης καλυ πτει συνόλικα  και χωρι ς διακρι σεις  την εφαρμόγη  

ό λων των ό ρων της συ μβασης και κα θε απαι τηση της αναθε τόυσας αρχη ς η  τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ 

ε ναντι τόυ αναδό χόυ. 

Ο χρό νός ισχυ ός της εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης πρε πει να ει ναι μεγαλυ τερός κατα  τρεις (3) 

τόυλα χιστόν μη νες από  τό α θρόισμα της συμβατικη ς πρόθεσμι ας, της όριακη ς πρόθεσμι ας και τόυ 

χρό νόυ υπόχρεωτικη ς συντη ρησης τόυ ε ργόυ, συ μφωνα με τό α ρθρό 171 τόυ ν. 4412 και τα 

ε γγραφα της παρόυ σας συ μβασης. 

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, με αιτιόλόγημε νη από φαση 

της αναθε τόυσας αρχη ς, η όπόι α εκδι δεται μετα  από  πρόηγόυ μενη ειση γηση  της Διευθυ νόυσας 

Υπηρεσι ας. 

Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς καλη ς εκτε λεσης περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στην 

παρα γραφό 17.2 της παρόυ σας και επιπρό σθετα, τόν αριθμό  και τόν τι τλό της σχετικη ς συ μβασης. 

Η ανωτε ρω εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης τόυ ε ργόυ επιστρε φεται συ μφωνα με τα ειδικω ς όριζό μενα στην 

Ειδικη  Συγγραφη  Υπόχρεω σεων.   

19.2 Οι κρατη σεις της παρ. 12 τόυ α ρθρόυ 152 τόυ ν.4412/2016, περι  λόγαριασμω ν και πιστόπόιη σεων, 

μπόρει  να αντικατασταθόυ ν όπότεδη πότε από  τόν ανα δόχό, μερικα  η  όλικα , με ισό πόση εγγυητικη  

επιστόλη . Οι εγγυη σεις αυτε ς περιόρι ζόνται κατα  πόσόστό  πε ντε τόις εκατό  (5%) επι  της αξι ας των 

εργασιω ν πόυ περιλαμβα νόνται στις εγκεκριμε νες στην υπηρεσι α επιμετρη σεις. Η μει ωση 

απόφασι ζεται από  τη διευθυ νόυσα υπηρεσι α, υ στερα από  αι τηση τόυ αναδό χόυ, η όπόι α συνόδευ εται 

από  ειδικό  απόλόγισμό  των εργασιω ν των όπόι ων ε χόυν εγκριθει  όι επιμετρη σεις. 

 

Άρθρο 19Α: Έκδοση εγγυητικών 

 

19.Α.1. Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς των α ρθρων 17, 18 και 19 εκδι δόνται από  πιστωτικα  η  

χρηματόδότικα  ιδρυ ματα η  ασφαλιστικε ς επιχειρη σεις κατα  την ε ννόια των περιπτω σεων β΄ και 

γ΄ της παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυ ν νό μιμα στα κρα τη- με λη 

της Ένωσης η  τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ η  στα κρα τη-με ρη της ΣΔΣ και ε χόυν, 

συ μφωνα με τις ισχυ όυσες διατα ξεις, τό δικαι ωμα αυτό . Μπόρόυ ν, επι σης, να εκδι δόνται από  τό 
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Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η  να παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθηκω ν και Δανει ων με 

παρακατα θεση σε αυτό  τόυ αντι στόιχόυ χρηματικόυ  πόσόυ .  Αν συσταθει  παρακαταθη κη με 

γραμμα τιό παρακατα θεσης χρεόγρα φων στό Ταμει ό Παρακαταθηκω ν και Δανει ων, τα 

τόκόμερι δια η  μερι σματα πόυ λη γόυν κατα  τη δια ρκεια της εγγυ ησης επιστρε φόνται μετα  τη λη ξη 

τόυς στόν υπε ρ όυ η εγγυ ηση όικόνόμικό  φόρε α.  

 

19.Α.2 Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγη  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α/αναδό χόυ από  

ε να η  περισσό τερόυς εκδό τες της παραπα νω παραγρα φόυ, ανεξαρτη τως τόυ υ ψόυς των.  

 

Η αναθε τόυσα αρχη  επικόινωνει  με τόυς φόρει ς πόυ φε ρόνται να ε χόυν εκδω σει τις εγγυητικε ς 

επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ να διαπιστω σει την εγκυρό τητα  τόυς.  

 
Άρθρο 20: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – 
αποσφράγιση 
 
20.1 Αρχικές προσφορές 

Οι αρχικε ς πρόσφόρε ς, κατα  τό α ρθρό 4 της παρόυ σας, υπόβα λλόνται μη σφραγισμε νες, με σω τόυ 
υπόσυστη ματός «Επικόινωνι α» ε ως τις 09/08/2021, ημε ρα Δευτέρα και ω ρα 11:00 π.μ., με την 
επιφυ λαξη τόυ α ρθρόυ 3 της παρόυ σας. 

Οι επιτακτικόι  λό γόι πόυ αναφε ρθηκαν στη διακη ρυξη τόυ Α’ σταδι όυ τόυ διαγωνισμόυ , καθω ς 
και η ανα γκη α μεσης κατασκευη ς των νε ων δόμω ν, δικαιόλόγόυ ν την επι κληση επει γόυσας 
κατα στασης και τη συ ντμηση των πρόθεσμιω ν υπόβόλη ς των αρχικω ν πρόσφόρω ν, ό πως 
πρόβλε πεται στις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 29 και τόυ α ρθρόυ 28, παρα γραφός 7 τόυ ν.4412/2016. 

 

20.2 Τελικές προσφορές 

Ως ημερόμηνι α και ω ρα λη ξης της πρόθεσμι ας υπόβόλη ς των τελικω ν πρόσφόρω ν όρι ζεται η 
02/09/2021, ημε ρα Πέμπτη και ω ρα 11:00 π.μ., με την επιφυ λαξη των α ρθρων 3 και 4 της 
παρόυ σας. 

Ως ημερόμηνι α και ω ρα ηλεκτρόνικη ς απόσφρα γισης των τελικω ν πρόσφόρω ν όρι ζεται η 
02/09/2021, ημε ρα Πέμπτη και ω ρα 14:00 μ.μ.  

 
Αν, για λό γόυς ανωτε ρας βι ας η  για τεχνικόυ ς λό γόυς, δεν διενεργηθει  η απόσφρα γιση κατα  την 
όρισθει σα ημε ρα η  αν με χρι τη με ρα αυτη  δεν ε χει υπόβληθει  καμι α πρόσφόρα , η απόσφρα γιση 
και η καταληκτικη  ημερόμηνι α αντι στόιχα μετατι θενται σε όπόιαδη πότε α λλη ημε ρα, με από φαση 
της αναθε τόυσας αρχη ς. Η από φαση αυτη  κόινόπόιει ται στόυς υπόψη φιόυς, με σω της 
λειτόυργικό τητας “Επικόινωνι α”, πε ντε (5) τόυλα χιστόν εργα σιμες ημε ρες πριν τη νε α ημερόμηνι α 
και αναρτα ται στό ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστόσελι δα της αναθε τόυσας αρχη ς  (www.migration.gov.gr), 
καθω ς και στόν ειδικό , δημό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ηλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” της πυ λης 
www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νε α αυτη  ημερόμηνι α δεν καταστει  δυνατη  η 
απόσφρα γιση των πρόσφόρω ν η  δεν υπόβληθόυ ν πρόσφόρε ς, μπόρει  να όρισθει  και νε α 
ημερόμηνι α, εφαρμόζόμε νων κατα  τα λόιπα  των διατα ξεων των δυ ό πρόηγόυ μενων εδαφι ων.  
 
Άρθρο 21: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
21.1 Κα θε υπόβαλλό μενη πρόσφόρα  δεσμευ ει τόν συμμετε χόντα στόν διαγωνισμό  κατα  τη 
δια ταξη τόυ α ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για δια στημα δέκα (10) μηνών από  την ημερόμηνι α 
λη ξης της πρόθεσμι ας υπόβόλη ς των πρόσφόρω ν.  
  
21.2 Πρόσφόρα  πόυ όρι ζει χρό νό ισχυ ός μικρό τερό από  αυτό ν πόυ πρόβλε πεται στό παρό ν 
απόρρι πτεται ως μη κανόνικη . 
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21.3 Η αναθε τόυσα αρχη  μπόρει , πριν τη λη ξη τόυ χρό νόυ ισχυ ός της πρόσφόρα ς, να ζητα  από  
τόυς πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν τη δια ρκεια ισχυ ός της πρόσφόρα ς τόυς και της εγγυ ησης 
συμμετόχη ς, κατ’ ανω τατό ό ριό για χρόνικό  δια στημα ι σό με τό πρόβλεπό μενό στην παρ. 21.1. 
Μετα  από  τη λη ξη και τόυ παραπα νω ανω τατόυ χρόνικόυ  όρι όυ παρα τασης ισχυ ός της 
πρόσφόρα ς, τα απότελε σματα της παρόυ σας διαδικασι ας ανα θεσης ματαιω νόνται, εκτό ς αν η 
αναθε τόυσα αρχη  κρι νει, κατα  περι πτωση, αιτιόλόγημε να, ό τι η συνε χιση της διαδικασι ας 
εξυπηρετει  τό δημό σιό συμφε ρόν, όπό τε όι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ συμμετε χόυν στη διαδικασι α 
μπόρόυ ν να επιλε ξόυν να παρατει νόυν την πρόσφόρα  τόυς, εφό σόν τόυς ζητηθει  πριν από  την 
πα ρόδό τόυ ανωτε ρω ανω τατόυ όρι όυ παρα τασης της πρόσφόρα ς τόυς. Η διαδικασι α ανα θεσης 
συνεχι ζεται με ό σόυς παρε τειναν τις πρόσφόρε ς τόυς και απόκλει όνται όι λόιπόι  όικόνόμικόι  
φόρει ς. 
21.4 Αν λη ξει ό χρό νός ισχυ ός των πρόσφόρω ν και δεν ζητηθει  παρα ταση της πρόσφόρα ς, η 
αναθε τόυσα αρχη  δυ ναται, με αιτιόλόγημε νη από φαση  της, εφό σόν η εκτε λεση της συ μβασης 
εξυπηρετει  τό δημό σιό συμφε ρόν, να ζητη σει, εκ των υστε ρων, από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ 
συμμετε χόυν στη διαδικασι α, να παρατει νόυν τόν χρό νό ισχυ ός της πρόσφόρα ς τόυς, καθω ς και 
της εγγυ ησης συμμετόχη ς, όπό τε η διαδικασι α συνεχι ζεται με τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς, όι όπόι όι 
πρόε βησαν στις ανωτε ρω ενε ργειες. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η συ μβαση ανατι θεται βα σει τόυ κριτηρι όυ τόυ α ρθρόυ 16 της παρόυ σας, σε πρόσφε ρόντα ό όπόι ός 
δεν απόκλει εται από  τη συμμετόχη  βα σει της παρ. Α τόυ α ρθρόυ 22 της διακη ρυξης τόυ Α’ σταδι όυ και 
πληρόι  τα κριτη ρια επιλόγη ς των παρ. Β, Γ, Δ , Ε τόυ α ρθρόυ 22 της διακη ρυξης τόυ Α’ σταδι όυ. 
 
Άρθρο 22:  Περιεχόμενο Φακέλου Τελικής Προσφοράς  
 
22.1 Η τελικη  πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων περιλαμβα νει τόυς ακό λόυθόυς ηλεκτρόνικόυ ς 
υπόφακε λόυς: 
(α)  υπόφα κελό με την ε νδειξη «Δικαιόλόγητικα  Συμμετόχη ς» 
(β) υπόφα κελό με την ε νδειξη «Τεχνικη  Πρόσφόρα - Μελε τη» 
(γ) υπόφα κελό με την ε νδειξη «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα »  
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
22.2 Ο ηλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Δικαιόλόγητικα  Συμμετόχη ς» πρε πει, επι  πόινη  απόκλεισμόυ , 
να περιε χει την εγγυ ηση συμμετόχη ς, τόυ α ρθρόυ 17 της παρόυ σας. 
 
Οι πρόεπιλεγε ντες όικόνόμικόι  φόρει ς εφό σόν πρότι θενται να αναθε σόυν τμη μα της συ μβασης 
υπό  μόρφη  υπεργόλαβι ας σε τρι τόυς, συ μφωνα με τό α ρθρό 131 τόυ ν.4412/16, θα υπόβα λλόυν 
Υπευ θυνη Δη λωση πόυ θα υπόγρα φεται κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 79Α τόυ ν.4412/16, στην 
όπόι α θα δηλω νόυν τό τμη μα της συ μβασης πόυ πρότι θεται να αναθε σόυν υπό  μόρφη  
υπεργόλαβι ας σε τρι τόυς, καθω ς και τόυς υπεργόλα βόυς πόυ θα πρότει νόυν. Στην περι πτωση 
αυτη , θα υπόβα λλόυν επιπλε όν και τό ΕΕΕΣ τόυ υπεργόλα βόυ συ μφωνα με τό α ρθρό 79 τόυ 
ν.4412/16 και τα όριζό μενα στό τευ χός τόυ Α’ σταδι όυ τόυ διαγωνισμόυ .  
 
22.3 Ο ηλεκτρόνικό ς υπόφα κελός “Τεχνικη  Πρόσφόρα - Μελε τη” περιε χει όριστικη  μελε τη ό λων 
των απαραι τητων ε ργων, καθω ς και τα δικαιόλόγητικα  της μελετητικη ς όμα δας, συ μφωνα με τα 
όριζό μενα στόν Κανόνισμό  Μελετω ν Έργόυ, ό πως απότυπω νόνται στόν πι νακα συμμό ρφωσης 
(Παρα ρτημα ΙΙ). 
 
22.4  Ο ηλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα » περιε χει τό ψηφιακα  υπόγεγραμμε νό 
αρχει ό pdf, τό όπόι ό παρα γεται από  τό υπόσυ στημα, αφόυ  συμπληρωθόυ ν καταλλη λως όι 
σχετικε ς φό ρμες. Επιπλέον, στον υποφάκελο θα περιέχεται ανάλυση της κατ΄ αποκοπήν 
προσφοράς από τον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, 
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προκειμένου να διαπιστωθούν και να αποτιμηθούν διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα θα 
προκύψουν, κατά το στάδιο της εκτέλεσης . 
 
22.5 Στην περι πτωση πόυ με την πρόσφόρα  υπόβα λλόνται ιδιωτικα  ε γγραφα, αυτα  γι νόνται απόδεκτα  
ει τε κατα  τα πρόβλεπό μενα στις διατα ξεις τόυ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) ει τε και σε απλη  φωτότυπι α, 
εφό σόν συνυπόβα λλεται υπευ θυνη δη λωση, στην όπόι α βεβαιω νεται η ακρι βεια  τόυς και η όπόι α φε ρει 
υπόγραφη  μετα  την ε ναρξη της διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης (η τόι μετα  την απόστόλη  της 
πρόκη ρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.). 
 

Άρθρο 23. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) που θα υποβληθούν από τον προσωρινό 
ανάδοχο  
 
Τα δικαιόλόγητικα  (Απόδεικτικα  με σα) πόυ θα υπόβληθόυ ν από  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό αναφε ρόνται 
αναλυτικα  στό α ρθρό 24 της διακη ρυξης τόυ Α’ σταδι όυ τόυ διαγωνισμόυ . 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 24:  Υπεργολαβία 
 

24.1 Οι πρόεπιλεγε ντες όικόνόμικόι  φόρει ς θα αναφε ρόυν συ μφωνα με τό α ρθρό 22.2 της παρόυ σας 

τό τμη μα της συ μβασης πόυ πρότι θεται να αναθε σόυν υπό  μόρφη  υπεργόλαβι ας σε τρι τόυς, συ μφωνα 

με τό α ρθρό 131 τόυ ν.4412/16, καθω ς και τόυς υπεργόλα βόυς πόυ θα πρότει νόυν. Αν ό ανα δόχός 

πρό τεινε συγκεκριμε νόυς υπεργόλα βόυς κατα  την υπόβόλη  της πρόσφόρα ς τόυ, υπόχρεόυ ται, κατα  

την υπόγραφη  της συ μβασης εκτε λεσης, να πρόσκόμι σει την υπεργόλαβικη  συ μβαση. Η Διευθυ νόυσα 

Υπηρεσι α μπόρει  να χόρηγη σει πρόθεσμι α στόν ανα δόχό κατ’ αι τηση  τόυ, για την πρόσκό μιση της 

υπεργόλαβικη ς συ μβασης με τόν αρχικω ς πρόταθε ντα υπεργόλα βό η  α λλόν, πόυ διαθε τει τα αναγκαι α, 

κατα  την κρι ση της υπηρεσι ας αυτη ς, πρόσό ντα, εφό σόν συντρε χει σόβαρό ς λό γός. 

 
24.2 Η τη ρηση των υπόχρεω σεων της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από  υπεργόλα βόυς δεν 

αι ρει την ευθυ νη τόυ κυρι όυ αναδό χόυ. 

 

24.3 Δεν πρόβλε πεται η απευθει ας καταβόλη  αμόιβη ς σε υπεργόλα βό. 

 
24.4 Η αναθε τόυσα αρχη : 
 
α) ελε γχει, σε κα θε περι πτωση, την επαγγελματικη  καταλληλό τητα τόυ υπεργόλα βόυ, κατα  την ε ννόια 
τόυ α ρθρόυ 22.Β (α ρθρα 58 και 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016), να εκτελε σει τό πρός ανα θεση 
τμη μα, 
 
β) επαληθευ ει, συ μφωνα με τα, κατα  περι πτωση ειδικω ς πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 23 της παρόυ σας, 
(α ρθρα 79 ε ως 81 ν. 4412/2016), τη μη συνδρόμη  στό πρό σωπό  τόυ: 
 
i) των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22.Α της διακη ρυξης τόυ Α΄ σταδι όυ, πλην της παραγρα φόυ 
22.Α.5 αυτόυ , αν τό( α) τμη μα(τα) της συ μβασης τό (α) όπόι ό (α) ό κυ ριός ανα δόχός ει χε αναφε ρει στην 
πρόσφόρα  τόυ, κατα  τό α ρθρό 58 τόυ ν. 4412/2016 η  κατα  την ε ναρξη εκτε λεσης της συ μβασης η  κατα  
τη δια ρκεια αυτη ς, συ μφωνα με την παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 131 τόυ ν. 4412/2016, ό τι πρότι θεται να 
αναθε σει υπό  μόρφη  υπεργόλαβι ας σε τρι τόυς, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνόλικη ς αξι ας της συ μβασης, ό πως αυτη  ε χει τρόπόπόιηθει , συ μφωνα με τό α ρθρό 132 
τόυ ι διόυ νό μόυ και  
 
ii) των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (α ρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 
4412.2016), αν τό (α) τμη μα(τα) της συ μβασης, τό (α) όπόι ό (α) ό κυ ριός ανα δόχός ει χε αναφε ρει στην 
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πρόσφόρα  τόυ, κατα  τό α ρθρό 58 η  κατα  την ε ναρξη εκτε λεσης της συ μβασης η  κατα  τη δια ρκεια 
αυτη ς, συ μφωνα με την παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 131 τόυ ν. 4412/2016, ό τι πρότι θεται να αναθε σει υπό  
μόρφη  υπεργόλαβι ας σε τρι τόυς, δεν υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνόλικη ς αξι ας της συ μβασης, ό πως αυτη  ε χει τρόπόπόιηθει , συ μφωνα με τό α ρθρό 132 τόυ ι διόυ 
νό μόυ και 
 
γ) απαιτει  υπόχρεωτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α να αντικαταστη σει ε ναν υπεργόλα βό, ό ταν, 
κατό πιν τόυ ελε γχόυ και της επαλη θευσης των ως α νω περιπτω σεων (α) και (β.i) η  (β.ii), 
διαπιστω νεται ό τι δεν πληρόυ νται όι ό ρόι επαγγελματικη ς καταλληλό τητας τόυ υπεργόλα βόυ η  ό ταν 
συντρε χόυν στό πρό σωπό τόυ όι, ανα  περι πτωση,  λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ. 
 
Άρθρο 25:  Διάφορες ρυθμίσεις 
 
25.1 Η ε γκριση κατασκευη ς τόυ δημόπρατόυ μενόυ ε ργόυ, απόφασι στηκε με την αριθμ. 31757/28-
05-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΘ946ΜΔΨΟ-Δ2Φ) Από φαση. Η ε γκριση της παρόυ σας πρό σκλησης υπόβόλη ς 
πρόσφόρω ν και των τευχω ν τόυ Β΄ σταδι όυ απόφασι στηκε με την υπ’ αριθμ. 153995/27-07-2021 
από φαση τόυ Γενικόυ  Γραμματε α Μεταναστευτικη ς Πόλιτικη ς (ΑΔΑ: ΨΖΥΧ46ΜΔΨΟ-Η1Ν) 
 
25.2  Ο Κυ ριός τόυ Έργόυ μπόρει  να εγκαταστη σει για τό ε ργό αυτό  Τεχνικό  Συ μβόυλό. Ο 
Ανα δόχός τόυ ε ργόυ, ε χει την υπόχρε ωση να διευκόλυ νει τις δραστηριό τητες τόυ Τεχνικόυ  
Συμβόυ λόυ, πόυ πηγα ζόυν από  τη συμβατικη  σχε ση της Υπηρεσι ας με αυτό ν.  
 
25.3 Οι πρόσφε ρόντες, με την υπόβόλη  της πρόσφόρα ς τόυς, απόδε χόνται ανεπιφυ λακτα τόυς 
ό ρόυς της παρόυ σας.  
 
25.4 Η Αναθε τόυσα Αρχη  ενημερω νει τό φυσικό  πρό σωπό πόυ υπόγρα φει την πρόσφόρα  ως 
πρόσφε ρων η  ως νό μιμός εκπρό σωπός πρόσφε ρόντός, ό τι η ι δια η  και τρι τόι, κατ’ εντόλη  και για 
λόγαριασμό  της, θα επεξεργα ζόνται πρόσωπικα  δεδόμε να πόυ περιε χόνται στόυς φακε λόυς της 
πρόσφόρα ς και τα απόδεικτικα  με σα τα όπόι α υπόβα λλόνται σε αυτη ν, στό πλαι σιό τόυ παρό ντός 
Διαγωνισμόυ , για τό σκόπό  της αξιόλό γησης των πρόσφόρω ν και της ενημε ρωσης ε τερων 
συμμετεχό ντων σε αυτό ν, λαμβα νόντας κα θε ευ λόγό με τρό για τη διασφα λιση τόυ από ρρητόυ και 
της ασφα λειας της επεξεργασι ας των δεδόμε νων και της πρόστασι ας τόυς από  κα θε μόρφη ς 
αθε μιτη επεξεργασι α, συ μφωνα με τις διατα ξεις της κει μενης νόμόθεσι ας περι  πρόστασι ας 
πρόσωπικω ν δεδόμε νων. 
 
25.5. Ουδεμι α ευθυ νη τόυ Δημόσι όυ πρός απόζημι ωση θεμελιω νεται σε περι πτωση τη ρησης των 
πρόυ πόθε σεων και της διαδικασι ας τόυ παρό ντός. 
 
25.6 Αν, μετα  από  την τυχό ν όριστικόπόι ηση της ε κπτωσης τόυ αναδό χόυ, συ μφωνα με τα 
ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 160 τόυ ν.4412/2016, η Πρόι σταμε νη Αρχη  απόφασι σει την 
όλόκλη ρωση τόυ ε ργόυ, πρόσκαλει  τόν επό μενό κατα  σειρα  μειόδό τη τόυ παρό ντός  διαγωνισμόυ  
και τόυ πρότει νει να αναλα βει αυτό ς τό ε ργό όλόκλη ρωσης της ε κπτωτης εργόλαβι ας, με τόυς 
ι διόυς ό ρόυς και πρόυ πόθε σεις και βα σει της πρόσφόρα ς πόυ υπε βαλε στόν διαγωνισμό . Η 
συ μβαση εκτε λεσης συνα πτεται, εφό σόν εντό ς δεκαπε ντε (15) ημερω ν από  την κόινόπόι ηση της 
πρό τασης περιε λθει στην Πρόι σταμε νη Αρχη  ε γγραφη και ανεπιφυ λακτη απόδόχη  της. Η α πρακτη 
πα ρόδός της πρόθεσμι ας θεωρει ται ως από ρριψη της πρό τασης. Αν ό ανωτε ρω μειόδό της δεν 
δεχθει  την πρό ταση συ ναψης συ μβασης, η Πρόι σταμε νη Αρχη  πρόσκαλει  τόν επό μενό κατα  σειρα  
μειόδό τη, ακόλόυθω ντας κατα  τα λόιπα  την ι δια διαδικασι α. Εφό σόν και αυτό ς απόρρι ψει την 
πρό ταση, η Πρόι σταμε νη Αρχη  για την ανα δειξη αναδό χόυ στό ε ργό πρόσφευ γει κατα  την κρι ση 
της ει τε στην ανόικτη  δημόπρασι α, ει τε στη διαδικασι α με διαπραγμα τευση, κατα  τις όικει ες 
διατα ξεις τόυ ν. 4412/2016. 
Η διαδικασι α της παρόυ σας δεν εφαρμό ζεται μό νό στην περι πτωση πόυ η Πρόι σταμε νη Αρχη  
κρι νει, ό τι όι παραπα νω πρόσφόρε ς δεν ει ναι ικανόπόιητικε ς για τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ η  ε χόυν 
επε λθει λό γω εφαρμόγη ς νε ων κανόνισμω ν, αλλαγε ς στόν τρό πό κατασκευη ς τόυ ε ργόυ, ενω  
μπόρει  να εφαρμό ζεται αναλόγικα  και σε περι πτωση όλόκλη ρωσης τόυ ε ργόυ, υ στερα από  
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αυτόδι καιη δια λυση της συ μβασης κατό πιν πτω χευσης τόυ αναδό χόυ η  δια λυση με υπαιτιό τητα 
τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ κατα  τις κει μενες διατα ξεις. 
 
 
  

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 27/07/2021 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Α.ΖΕΡΜΑΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΜΑ 

 

 

 

 

 

Π.ΜΠΙΝΙΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΜΑ 

 

 

 

 

Α.ΜΑΤΙΑΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΜΑ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό  πρωτ. 153995/27-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΥΧ46ΜΔΨΟ-Η1Ν) από φαση  

 

 

 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Περιεχόμενο Αρχικής Προσφοράς 

 
Η αρχικη  πρόσφόρα  θα περιλαμβα νει τό Σχε διό Γενικη ς Δια ταξης (masterplan) κα θε δόμη ς, συ μφωνα 
με τα παρακα τω. 
 
Α. Γενικοί όροι: 
1. Κάθε δόμή θα αναπτυχθεί εντός των όρίων πόυ εμφαίνόνται στα αντίστόιχα τόπόγραφικά 

διαγράμματα πόυ επισυνάπτόνται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2. Τό σχέδιό γενικής διάταξης κάθε δόμής θα συνάδει με τα όριζόμενα στην Τεχνική περιγραφή, 

τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας και τόυς λόιπόύς όρόυς των τευχών δημόπράτησης.  
3. Θα ληφθόύν υπόψη όι λειτόυργικές και κτιριακές πρόδιαγραφές των εγκαταστάσεων των 

Δόμών Φιλόξενίας, όπως αυτές περιγράφόνται στην Υ.Α. 23/13532 (ΦΕΚ 5272/Β/30 -11-
2020) «Γενικός Κανόνισμός Λειτόυργίας Δόμών Πρόσωρινής Υπόδόχής και Δόμών Πρόσωρινής 
Φιλόξενίας πόλιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, πόυ λειτόυργόύν με μέριμνα της Υπηρεσίας 
Υπόδόχής και Ταυτόπόίησης», όι Κατευθυντήριες γραμμές της EASO για τις συνθήκες 
υπόδόχής: πρότυπα διαδικασιών και δείκτες, (https://www.easo.europa.eu/news -
events/easo-guidance-reception-conditions- operational - standards - and – indicators), καθώς 
και όι όδηγίες της Πυρόσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την από 14-7-2016 διαταγή της 
Διεύθυνσης Πυρόσβεστικών Επιχειρήσεων με θέμα: «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
Πυρόσβεστικόύ Σώματός, Πυρόπρόστασία σε Δόμές φιλόξενίας πρόσφύγων και μεταναστών».  

4. Θα ληφθόύν υπόψη όι πρότυπες περιβαλλόντικές δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) σύμφωνα με τα 
όριζόμενα στις κατωτέρω αναφερόμενες εγκεκριμένες δηλώσεις υπαγωγής, πόυ 
επισυνάπτόνται στα τεύχη: 

a. Για τη Λέσβό η σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9201/14-05-2021 Δήλωση υπαγωγής, 
η όπόία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10992/17-5-2021 (ΑΔΑ: 6Λ2Λ46ΜΔΨΟ-
75Λ) απόφαση τόυ Υπόυργόύ Μετανάστευσης και Ασύλόυ “Έγκριση δήλωσης 
υπαγωγής και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλόντικές Δεσμεύσεις τόυ έργόυ 
«Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, Δόμών και Διακριτών χώρων τόυ άρθρόυ 8 
τόυ ν. 4375/2016 στη Νήσό Λέσβό», στη θέση “Βάστρια" (Πλάτη), Δ.Ε.  Λόυτρόπόλεως 
Θερμής Δήμόυ Μυτιλήνης & Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής, Δήμόυ Δυτικής Λέσβόυ, της 
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβόυ της Περιφέρειας Βόρείόυ Αιγαίόυ”  

b. Για τη νήσό Χίό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 690/29-03-2021 Δήλωση υπαγωγής, 
η όπόία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 707/31-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΗ246ΜΔΨΟ-Ζ8Ε) 
απόφαση τόυ Υπόυργόύ Μετανάστευσης και Ασύλόυ “Έγκριση της υπ’ αριθμ. 690/29 -
3-2021 δήλωσης υπαγωγής και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλόντικές Δεσμεύσεις 
τόυ έργόυ «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, Δόμών και Διακριτών χώρων τόυ 
άρθρόυ 8 τόυ ν. 4375/2016 στη Νήσό Χίό»”. 

c. Για τό Φυλάκιό Έβρόυ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 689/29-03-2021 Δήλωση 
υπαγωγής, η όπόία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 704/30-3-2021 (ΑΔΑ: 
6Φ3Ε46ΜΔΨΟ-ΧΒΒ) απόφαση τόυ Υπόυργόύ Μετανάστευσης και Ασύλόυ “Έγκριση 
δήλωσης υπαγωγής και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλόντικές Δεσμεύσεις τόυ έργόυ 
«Αναβάθμιση υφιστάμενης Δόμής της παρ. 4. τόυ Άρθρόυ 8 τόυ Ν.4375/2016, στό  
Φυλάκιό στην Π.Ε. Έβρόυ»”. 

5. Τα Σχέδια Γενικής Διάταξης (masterplan) για κάθε δόμή θα υπόβληθόύν μέσω τόυ συστήματός 
«Επικόινωνία» τόυ ΕΣΗΔΗΣ σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF) και σε DWG. 
Τα αρχεία σε μόρφή PDF θα υπόγράφόνται από τόυς πρόσφέρόντες με πρόηγμένη ηλεκτρόνική 
υπόγραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστόπόιητικών . Μετά την ανωτέρω ηλεκτρόνική υπόβόλή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία πόυ όρίζεται στην πρόσκληση, τα Σχέδια Γενικής Διάταξης θα 
υπόβληθόύν εντύπως σε δύό (2) αντίγραφα κλίμακας 1:1000 ή 1:2000 στην έδρα της 
Αναθέτόυσας Αρχής. 

Β. Ειδικοί όροι: 
Τό Σχε διό Γενικη ς Δια ταξης (masterplan) για κα θε δόμη  θα περιλαμβα νει κατ’ ελα χιστόν τα παρακα τω: 

1. Τα διαφόρετικά επίπεδα, τα όπόία θα διαμόρφωθόύν με φυσικά πρανή ή με την κατασκευή 
τόιχίων αντιστήριξης και τα διακριτά επιμέρόυς τμήματα σε κάθε επίπεδό, όπως 
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περιγράφόνται στην Τεχνική περιγραφή, στα όπόία θα φαίνεται η υψόμετρική απότύπωση 
τόυ φυσικόύ και διαμόρφωμένόυ εδάφόυς. (Ενδεικτικά επιμέρόυς τμήματα: ΠΡΟΚΕΚΑ, 
Ελεγχόμενης Φιλόξενίας, Μόνόγόνεϊκών Οικόγενειών για γυναίκες/άνδρες, Ασυνόδευτων 
Ανήλικων, Κόινόχρηστων Δραστηριότήτων, Πρόσωρινής Διαμόνής – Καραντίνας, Κτιρίων 
Περίθαλψης - Απόμόνωσης, Χώρός Η/Μ εγκαταστάσεων, Πρώτης Υπόδόχής – 
Ταυτόπόίησης, Υπηρεσιών Διόίκησης Δόμής, Χώρός Μόνάδας Επεξεργασίας Λυμάτων – 
Απόθηκών). Ειδικά η Δόμή της Χίόυ θα πρέπει να αναπτυχθεί στα ήδη πρόδιαγεγραμμένα 
δύό (2) διαφόρετικά επίπεδα πόυ απότυπώνόνται στό συνημμένό σχέδιό. Για τη Δόμή στό 
Φυλάκιό, λόγω της επίπεδης επιφάνειας τόυ ακινήτόυ δεν απαιτείται υψόμετρική 
απότύπωση. 

2. Την περιμετρική όδόπόιία και την εσωτερική όδόπόιία, τις εσωτερικές και εξωτερικές 
περιφράξεις, καθώς και τις σχετικές θύρες εισόδόυ-εξόδόυ.  

3. Τό σύνόλό των κτιρίων πόυ πρόβλέπόνται στην τεχνική περιγραφή και τα λόιπά τεύχη 
δημόπράτησης, σύμφωνα με τόυς παρακάτω πίνακες ανά δόμή:  

a. ΚΕΔΝ ΛΕΣΒΟΥ 

ΛΕΣΒΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ισό γειό κτι ριό διαμόνη ς (720Μ2) 16 50m x 14,5m 

Διω ρόφό κτι ριό διαμόνη ς (1.440Μ2) 11 50m x 14,5m 
Ισό γειό κτι ριό διαμόνη ς ασυνό δευτων 
(580Μ2) 

2 40m x 14,5m 

Κτι ριό εστι ασης (600 Μ2) 4 30m x 20m 

Κτι ριό εστι ασης  (340 Μ2) 3 20m x 17m 

Κτι ριό εστι ασης (170 Μ2) 18 17m x 10m 
Κτι ριό γραφει ων διόι κησης (170 Μ2)  8 17m x 10m 

Κτι ριό γραφει ων φρόυρα ς (170 Μ2) 2 17m x 10m 

Κτι ριό πόλυχω ρόυ (170 Μ2)  1 17m x 10m 

Κτι ριό Αναρρωτηρι όυ - COVID (170 Μ2) 1 17m x 10m 
Κτι ριό γραφει ων υπηρεσιω ν 
συντη ρησης (170 Μ2) 

1 17m x 10m 

Κτι ριό δημιόυργικη ς απασχό λησης (50 
Μ2) 

8 
8,1m x 6,2m 

Κτι ριό αιθόυσω ν - γραφει ων (50 Μ2)  2 8,1m x 6,2m 
Κτι ριό Η/Υ (50 Μ2) 1 8,1m x 6,2m 
Κτι ριό πλυντη ρια - κόυζι νες (50 Μ2) 16 8,1m x 6,2m 
Κτι ριό ιατρει όυ (25 Μ2) 16 8,1m x 3,1m 
Κτι ριό διόι κησης (25 Μ2) 22 8,1m x 3,1m 
Κτι ριό καταστη ματός (25 Μ2) 20 8,1m x 3,1m 
Φυλα κιό (10Μ2) 20 4m x 2,5m 
Οικι σκόι διπλόυ  WC 10 2,5m x 1,5m 
Οικι σκός WC ΑΜΕΑ 6 1,9m x 1,5m 
Κτι ριό Ταυτόπόι ησης - Διαφό ρων 
Υπηρεσιω ν (25 Μ2) 

23 
8,1m x 3,1m 

RUB HALL (240Μ2) 1 24m x 10m 

Κτι ριό Κλινικη ς (390 Μ2) 1 25,6m x 15,6m 

b. ΚΕΔΝ ΧΙΟΥ 

ΧΙΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ισό γειό κτι ριό διαμόνη ς (500Μ2) 8 50m x 10m 
Διω ρόφό κτι ριό διαμόνη ς (1000Μ2)  8 53,5m x 10m 
Ισό γειό κτι ριό διαμόνη ς ασυνό δευτων 
(400Μ2) 1 

40m x 10m 

Κτι ριό εστι ασης (600 Μ2) 2 30m x 20m 
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Κτι ριό εστι ασης (170 Μ2) 5 17m x 10m 
Κτι ριό γραφει ων διόι κησης (170 Μ2)  4 17m x 10m 
Κτι ριό γραφει ων φρόυρα ς (170 Μ2) 1 17m x 10m 
Κτι ριό πόλυχω ρόυ (170 Μ2)  1 17m x 10m 
Κτι ριό Αναρρωτηρι όυ - COVID (170 Μ2) 1 17m x 10m 
Κτι ριό γραφει ων υπηρεσιω ν συντη ρησης 
(170 Μ2) 1 

17m x 10m 

Κτι ριό δημιόυργικη ς απασχό λησης (50 Μ2) 5 8,1m x 6,2m 
Κτι ριό αιθόυσω ν - γραφει ων (50 Μ2)  1 8,1m x 6,2m 
Κτι ριό Η/Υ (50 Μ2) 1 8,1m x 6,2m 
Κτι ρια πλυντηρι ων - κόυζι νες (25μ2)  9 8,1m x 3,1m 
Κτι ριό ιατρει όυ (25 Μ2) 11 8,1m x 3,1m 
Κτι ριό διόι κησης (25 Μ2) 10 8,1m x 3,1m 
Κτι ριό καταστη ματός (25 Μ2) 9 8,1m x 3,1m 
Φυλα κιό (10Μ2) 13 4m x 2,5m 
Οικι σκόι διπλόυ  WC 5 2,5m x 1,5m 
Οικι σκός WC ΑΜΕΑ 3 1,9m x 1,5m 
Κτι ριό Ταυτόπόι ησης - Διαφό ρων 
Υπηρεσιω ν (25 Μ2) 23 8,1m x 3,1m 
RUB HALL (240Μ2) 1 24m x 10m 
Κτι ριό Κλινικη ς (390 Μ2) 1 25,6m x 15,6m 

c. ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ 

ΦΥΛΑΚΙΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ισό γειό κτι ριό 
διαμόνη ς 
ΠΡΟΚΕΚΑ 

Χω ρός διαμόνη ς (360Μ2) 4 36m x 10m 
Απόθη κες κτιρι ων 
διαμόνη ς (58Μ2) 8 

7m x 10m 

Ισό γειό κτι ριό 
διαμόνη ς 

Ισό γειό κτι ριό διαμόνη ς 
(280Μ2) 1 

28m x 10m 

Απόθη κες κτιρι όυ 
διαμόνη ς (98Μ2) 2 

11m x 10m 

Ισό γειό κτι ριό γραφειων (500Μ2)  1 50m x 10m 
Κτι ριό εστι ασης (170 Μ2) 5 17m x 10m 
Κτι ριό γραφει ων διόι κησης (170 Μ2)  4 17m x 10m 
Κτι ριό γραφει ων φρόυρα ς (170 Μ2) 1 17m x 10m 
Κτι ριό πόλυχω ρόυ (170 Μ2)  1 17m x 10m 
Κτι ριό Αναρρωτηρι όυ - COVID (170 Μ2) 1 17m x 10m 
Κτι ριό γραφει ων υπηρεσιω ν συντη ρησης 
(170 Μ2) 1 

17m x 10m 

Κτι ρια γενικη ς απόθη κης (170μ2) 1 17m x 10m 
Κτι ριό πλυντη ρια - κόυζι νες (50 Μ2) 6 8,1m x 6,2m 
Οικι σκόι διαμόνη ς ΑΜΕΑ (25μ2)  5 8,1m x 3,1m 
Κτι ριό καταστη ματός (25 Μ2) 5 8,1m x 3,1m 
Φυλα κιό (10Μ2) 12 4m x 2,5m 
Οικι σκόι σκόπια ς 15 2,1m x 1,6m 
Οικι σκόι διπλόυ  WC 2 2,5m x 1,5m 
Οικι σκός WC ΑΜΕΑ 2 1,9m x 1,5m 
Μεταλλικό  Στε γαστρό (ελα χιστόυ υ ψόυς 
3m) (300Μ2) 7 

20m x 15m 

Κτι ριό Κλινικη ς (390 Μ2) 1 25,6m x 15,6m 

 
4. Τό σχέδιό σε κάθε δόμή θα συνόδεύεται από υπόμνημα στό όπόίό θα αναφέρόνται τα 

όικόνόμικά, λειτόυργικά και περιβαλλόντικά όφέλη της συγκεκριμένης πρότασης  
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ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΔΟΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
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ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΟΜΗΣ ΧΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς-Μελέτης 

 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣ

Η 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ / 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Β. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

1 Γενικά Στοιχεία Περιγραφή αποκλειστικής συνεργασίας με την μελετητική εταιρεία/γραφείο   

2 

Καταλληλότητα άσκησης 

Επαγγελματικής 

Δραστηριότητας Μελετητών 

(Πτυχία) 

Πλήρωση προϋποθέσεων μελετητικής ομάδας με τα εξής πτυχία: 

1. Ε’ ΤΑΞΗΣ (06) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
2. Ε’ ΤΑΞΗΣ (08) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
3. Ε’ ΤΑΞΗΣ (09) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
4. Γ’ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ  (13) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
5. Γ’ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ (16) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
6. Α’ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ (10) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
7. Α’ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ (18) ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ή  Α’ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΩ (17) ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ 
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3 
Δικαιολογητικά Μελετητικής 

Ομάδας 

1.3.1. Δικαιολογητικά αποδοχής συνεργασίας 

-Απόφαση Δ.Σ. Υποψηφίου σχετικά με τη συνεργασία με την μελετητική 

εταιρεία/γραφείο 

- Υπεύθυνη δήλωση του ορισθέντος νόμιμου εκπροσώπου του Υποψηφίου περί:  

(α) αποδοχής αποκλειστικής συνεργασίας με την μελετητική εταιρεία/γραφείο 

και  (β) ανάληψη υποχρέωσης καταβολής αμοιβών στην μελετητική 

εταιρεία/γραφείο 

- Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε μελετητικής 

εταιρείας/γραφείου περί: (α) αποδοχής συνεργασίας με τον Υποψήφιο, (β) 

συνέχισης της συνεργασίας για το σύνολο των μελετών σε περίπτωση που ο 

Υποψήφιος επιλεγεί, (γ) παράστασης της μελετητικής ομάδας όπου και (δ) 

καταβολής αμοιβής από τον Υποψήφιο χωρίς καμία απαίτηση από τον ΚτΕ 

  

 1.3.2.Πιστοποιητικά Εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών 

Αντίγραφα πτυχίων του άρθρου 1.2 του ΚΜΕ  

 

  

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Γ.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Γ.1.1.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4 1. Σχέδια (Πληρότητα) 

- Σχέδιο γενικής διάταξης - διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 1:500 

- Κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων εμβαδού άνω των 100m2  1:100 

- Τομές 1:100 

- Όψεις 1:100 

  

5 2. Τεύχη (Πληρότητα) - Τεχνική έκθεση - Λειτουργική και Τεχνική Περιγραφή   
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Γ.1.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΩΝ 

6 

1. Κατόψεις όλων των 
επιπέδων των κτιρίων 
εμβαδού άνω των 100m2  
(κλ. 1:100) 

Περιέχουν τα εξής:  

• Διαστάσεις γενικές και επιμέρους 
• Εξοπλισμό των χώρων (κλίνες, ερμάρια, πάγκοι, νιπτήρες, 

εξοπλισμός W.C., πλυντήρια, κτλ.)  
• Τοίχους, ανοίγματα και ένδειξη τρόπου λειτουργίας θυρών  
• ∆ιάκριση τοιχοδομών, ελαφρών διαχωριστικών κ.λπ..  
• Κλιμακοστάσια, ράμπες 
• Θέσεις τομών 

  

7 2. Τομές (κλ. 1:100) Δύο κατ’ ελάχιστον χαρακτηριστικές τομές   

8 3. Όψεις (κλ. 1:100) Εμφανίζονται όλες οι εξωτερικές όψεις του κάθε κτιρίου σε κλίμακα 1:100   

Γ.1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ 

9 1. Τεχνική έκθεση Συνοπτική περιγραφή υλικών και οικοδομικών λύσεων στα διάφορα κτίρια.   

Γ.2.ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Γ. 2.1.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

10 1. Σχέδια 

- Σχέδια φέρουσας κατασκευής  μεταλλικών κτιρίων άνω των 100m2   
1:100 

- Τομές των χαρακτηριστικών φορέων_1:100, 1:50  
- Όψεις, τομές τυπικών τοίχων αντιστήριξης περιβάλλοντα χώρου_1:100, 

1:50 

  

11 2. Τεύχη Τεχνική έκθεση-Παραδοχές-Υλικά   

Γ.3. ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Γ.3.1.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

12 1. Σχέδια 

- Σχέδια γενικής διάταξης - διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου με Η/Μ  
εγκαταστάσεις_1:500 

- Σχέδια κατόψεων με Η/Μ εγκαταστάσεις όλων των επιπέδων των 
κτιρίων άνω των 100m2_1:100 

  

13 2. Τεύχη Τεχνική Περιγραφή   

Γ.3.2.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΩΝ 
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14 1. Ύδρευση κτιρίων 

-Σχέδια κατόψεων σε κλίμακα 1:100  

-Σχηματικά διαγράμματα υδροστασίων (ύδρευσης – greywater) χωρίς κλίμακα 

που θα δείχνουν τη συνδεσμολογία κ.λ.π. και τον εξοπλισμό.  

  

15 2. Αποχέτευση κτιρίων Σχέδια κατόψεων σε κλίμακα 1:100    

16 
3. Μελέτη Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας 

3.1.1. Πυρόσβεση – κατασβέσεις 

Σχέδια κατόψεων σε κλίμακα 1:100 στα οποία θα φαίνονται: 

- Η θέση των πυροσβεστικών φωλιών και των σταθμών ειδικών 
πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων. 

- Η διάταξη του δικτύου πυρόσβεσης. 

- Οι τοπικές κατασβέσεις. 

- Τα χαρακτηριστικά του πυροσβεστικού συγκροτήματος και η 
χωρητικότητα των δεξαμενών νερού.  

  

3.1.2. Πυρανίχνευση 

Σχέδια κατόψεων σε κλίμακα 1:100 
  

3.1.3. Αντλιοστάσιο πυρόσβεσης 

Σχηματικά διαγράμματα χωρίς κλίμακα που θα δείχνουν τη συνδεσμολογία κ.λπ. 
  

17 
4. Μελέτη Κλιματισμού – 

Αερισμού 

4.1.1. Δίκτυο σωληνώσεων  

Σχέδια κατόψεων σε κλίμακα 1:100 
  

4.1.2 Δίκτυα αεραγωγών  
Σχέδια κατόψεων κλίμακας 1:100, για το δίκτυο αεραγωγών εάν προβλέπεται 

  

18 

5. Μελέτη Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων Ισχυρών 

Ρευμάτων 

5.1.1 Υποσταθμοί 

Σχέδια κατόψεων σε κλίμακα  1:50  στα οποία εικονίζεται η θέση των διατάξεων 

μέσης τάσης, οι μετασχηματιστές (με την ισχύ τους) και οι πίνακες χαμηλής 

τάσης. 

  

5.1.2. Ρευματοδότες – κίνηση 

Σχέδια κατόψεων κτιρίων σε κλίμακα 1:100, στα οποία εικονίζεται η διανομή 

ισχύος, οι θέσεις των ηλεκτρικών πινάκων, οι θέσεις των ρευματοδοτών και των 

ηλεκτρικών παροχών του εξοπλισμού.  

Σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα όπου θα εικονίζεται η διανομή 
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ισχύος, οι θέσεις των ηλεκτρικών πινάκων. 

5.1.3. Γείωση και αντικεραυνική προστασία  

Τεχνική περιγραφή του συστήματος εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας 

και των γειώσεων. 

  

5.1.4. Φωτισμός  

Σχέδια κατόψεων κτιρίων όπου φαίνονται το είδος και ο αριθμός των 

φωτιστικών σωμάτων 

  

5.1.5. Μονογραμμικά διαγράμματα (Σε σχέδιο χωρίς κλίμακα) 

Συνδεσμολογία μέσης τάσης – μετασχηματιστές – πεδία χαμηλής τάσης 
  

19 

6. Μελέτη Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων Ασθενών  

Ρευμάτων 

- Σχέδια κατόψεων κτιρίων στα οποία φαίνεται η θέση όλων των 
συσκευών. Στο σχέδιο γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα θα 
εικονίζεται η θέση του εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων  

- Σχέδια γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα όπου εικονίζεται η θέση 
του εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων  

  

20 
7. Μελέτη Κεντρικού 

Συστήματος Ελέγχου (BMS) 

- Σχέδια κατόψεων κτιρίων σε κλίμακα 1:100  όπου απεικονίζονται οι 
θέσεις των ΑΚΕ 

- Σχέδια γενικής διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα όπου εικονίζεται η θέση 
του εξοπλισμού 

  

Γ.3.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ 

21 
1. Τεχνική έκθεση - Τεχνική 
περιγραφή 

Τεχνική έκθεση - Τεχνική περιγραφή για το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων 
όπως ανωτέρω προσδιορίζονται όπου θα περιγράφεται η επιλογή των  
συγκεκριμένων  λύσεων  και  παραδοχών  για  κάθε εγκατάσταση.  

  

Γ.4.  ΜΕΛEΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – GREYWATER    
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22 
1. Μελέτη δικτύου 

Αποχέτευσης Ομβρίων 

1.1. Γενική οριζοντιογραφία  όπου σε υπόβαθρα 1:5.000 της ΓΥΣ θα επισημανθεί 

το υδρογραφικό δίκτυο και θα προσδιοριστούν οι εξωτερικές λεκάνες απορροής. 

1.2. Οριζοντιογραφία του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων που θα περιλαμβάνει 

όλους τους προτεινόμενους κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς. 

1.3. Τυπικές διατομές ανοικτών και κλειστών αγωγών και σχέδια φρεατίων 

επίσκεψης, υδροσυλλογής, κλπ.  

1.4. Υδρολογία όπου αναφέρονται οι καμπύλες έντασης διάρκειας βροχής με τις 

οποίες υπολογίζονται τα έργα αποχέτευσης ομβρίων, καθώς και ο χρόνος 

επαναφοράς βροχόπτωσης. 

1.5. Περιγραφή των προτεινόμενων  λύσεων και αναφορά των μεθόδων των 

υδραυλικών υπολογισμών. 

  

23 
2. Μελέτη Δικτύου 

Αποχέτευσης Ακαθάρτων 

2.1. Οριζοντιογραφία του δικτύου που περιλαμβάνει τους κύριους αγωγούς 

αποχέτευσης, τις θέσεις και των αρίθμηση των φρεατίων, την θέση των 

εγκαταστάσεων καθαρισμού, τον τελικό αποδέκτη.  

2.2.Τυπικές διατομές – Τυπικά σχέδια με τυπικές διατομές των αγωγών 

αποχέτευσης. 

2.3. Τυπικά σχέδια των τυπικών φρεατίων επίσκεψης, φρεατίων πτώσης, 

τυπικές συνδέσεις με αγωγούς κτιρίων κλπ. 

2.4. Περιγραφή των προτεινόμενων  λύσεων και αναφορά των μεθόδων των 

υδραυλικών υπολογισμών. 

  

24 3. Μελέτη Δικτύου Ύδρευσης  

3.1 .Οριζοντιογραφία του δικτύου όπου θα φαίνονται οι αγωγοί ύδρευσης, οι 

συσκευές ελέγχου και προστασίας καθώς και η θέση και το μέγεθος των 

δεξαμενών ύδρευσης, 

3.2.Τυπικές διατομές – Τυπικά σχέδια με τυπικές διατομές των αγωγών ύδρευσης  

3.3. Τυπικά σχέδια των φρεατίων δικλίδων, αεροεξαγωγων, τυπικές συνδέσεις 

με αγωγούς κτιρίων κλπ. 

3.4. Περιγραφή του δικτύου και του εξοπλισμού του δικτύου ύδρευσης.  
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25 4. Μελέτη Δικτύου Greywater  

4.1. Οριζοντιογραφια του δικτύου όπου θα φαίνονται οι αγωγοί greywater, οι 

συσκευές ελέγχου και προστασίας καθώς και η θέση και το μέγεθος της 

δεξαμενής greywater, 

4.2.Τυπικές διατομές – Τυπικά σχέδια με τυπικές διατομές των αγωγών  

4.3. Τυπικά σχέδια των φρεατίων δικλίδων, αεροεξαγωγων, τυπικές συνδέσεις 

με αγωγούς κτιρίων κλπ. 

4.4. Περιγραφή του δικτύου και του εξοπλισμού του δικτύου greywater.  

  

Γ.5.  ΜΕΛEΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ    

26 1. Μελέτη οδοποιίας    

1. Οριζοντιογραφία των οδών σε κλίμακα 1:500 με τις συντεταγμένες των 

κορυφών, τα στοιχεία των καμπυλών, την χιλιομέτρηση, κλπ. 

2.  Κατά μήκος τομές σε κλ 1:500/1:50 στις οποίες αναγράφονται οι κλίσεις, τα 

στοιχεία των κατακορύφων και οριζοντίων καμπυλών, τα ερυθρά υψόμετρα, τα 

υψόμετρα εδάφους, τα υψόμετρα του χωματουργικού, κλπ. 

3. Σχέδιο τυπικών διατομών και κατασκευαστικών λεπτομερειών. 

4. Αναλυτική τεχνική Περιγραφή.  

  

Γ.6.  ΜΕΛEΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ    

27 1. Γενικά (Πληρότητα) 

Περιλαμβάνονται: 

• Τεχνικές Εκθέσεις - Υπολογισμοί Ε.Ε.Λ. 

• Σχέδια 
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28 
2. Τεχνική Έκθεση και 
Υπολογισμοί 

Περιλαμβάνονται τα παρακάτω Κεφάλαια με το εξής περιεχόμενο:  

- Κεφάλαιο 1: Συνοπτική Περιγραφή του Έργου  
Συνοπτική περιγραφή των έργω 
Αιτιολόγηση γενικής διάταξης με ιδιαίτερη αναφορά στην εναρμόνιση των 
κατασκευών με το περιβάλλον 
Πίνακας εγγυήσεων εκροών 

- Κεφάλαιο 2: Αναλυτική τεχνική περιγραφή  
Αναλυτική τεχνική περιγραφή με όλα τα απαραίτητα στοιχεία διαστάσεων κτλ. 

και ιδιαίτερη αναφορά στη δυναμικότητα της μονάδας, στον εγκαθιστάμενο 

κύριο και εφεδρικό εξοπλισμό. 

- Κεφάλαιο 3: Υγιεινολογικοί Υπολογισμοί  
Υγιεινολογικοί υπολογισμοί, που τεκμηριώνουν τις αποδόσεις και τα όρια εκροής 

- Κεφάλαιο 4: Έκθεση λειτουργίας του έργου  
Περιγραφή της λειτουργίας και συντήρησης, με αναφορά στο προσωπικό και τα 

μέσα που θα απαιτηθούν. 

  

29 3.Σχέδια 

- Σχέδια Γενικής Διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα,  
- Διαγράμματα που περιλαμβάνουν Διάγραμμα ροής με τα κύρια 

χαρακτηριστικά όλων των μονάδων επεξεργασίας καθώς και 
Λειτουργικά διαγράμματα (process and instrumentation diagrams).  

- Σχέδια σε κατάλληλη κλίμακα (1:50 έως 1:100).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα εντύπου ανάλυσης της κατ΄ αποκοπήν οικονομικής προσφοράς 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΟΜΕΣ ΛΕΣΒΟΣ ΧΙΟΣ ΦΥΛΑΚΙΟ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
% Συμμετόχη ς 
στην τιμη  
(ΚΑΤ1) 

% Συμμετόχη ς 
στην τιμη  
(ΚΑΤ2) 

% Συμμετόχη ς 
στην τιμη  
(ΚΑΤ3) 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

Γενικε ς εκσκαφε ς        

Θραυ ση πρόι ό ντων εκβραχισμω ν και μεταφόρα  πρός 
δια στρωση/επι χωση       

Επιχω σεις με κατα λληλα πρόι ό ντα εκσκαφω ν η /και 
δα νεια υλικα  

      

Εργασι ες Οδόστρωσι ας       

Ασφαλτικε ς Εργασι ες όδόστρωσι ας 1Η ΣΤΡΩ ΣΗ ΜΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

      

Κατασκευη  υπόστρω ματός και ασφαλτό στρωση 
περιβα λλόντός χω ρόυ 

      

Τόι χόι Αντιστη ριξης από  όπλισμε νό σκυρό δεμα       

Κρα σπεδα-Πεζόδρό μια       

Μεταφόρα  υλικω ν πρός από ρριψη/δανει ων       

Κρα σπεδα       

Εξυγιαντικε ς στρω σεις με θραυστό  υλικό  λατόμει όυ       

Κατασκευε ς από  όπλισμε νό σκυρό δεμα - καλυψη 
ανόικτων αρδευτικω ν καναλιων - κεφαλό δεσμόι 

      

Εξυγι ανση - βελτι ωση φε ρόυσας ικανό τητας βαλτω δόυς 
εδα φόυς με χαλικόπασσα λόυς. 

      

Κατασκευη  υπό γειας δια βασης       

Πα σσαλόι μη κόυς 5m ανα  3m περι φραξης       

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ       

Δια νόιξη-διαμό ρφωση πρόσβα σεων, εκσκαφε ς κι 
επιχω σεις, εξυγια νσεις κι εξασφα λιση βατό τητας  

      

Εργασι ες Οδόστρωσι ας 4klm       

Ασφαλτικε ς Εργασι ες όδόστρωσι ας 1Η ΣΤΡΩ ΣΗ ΜΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

      

Ασφαλτικε ς Εργασι ες όδόστρωσι ας 2Η ΣΤΡΩΣΗ       

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Βα σεις κτιρι ων από  όπλισμε νό σκυρό δεμα       

Ισό γειό κτι ριό διαμόνη ς (500Μ2)       
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Ισό γειό κτι ριό διαμόνη ς (720Μ2)       

Ισό γειό κτι ριό διαμόνη ς ΠΡΟΚΕΚΑ (360Μ2)       

Απόθη κη κτιρι όυ διαμόνη ς (58Μ2)       

Ισό γειό κτι ριό διαμόνη ς (280Μ2)        

Απόθη κη κτιρι όυ διαμόνη ς (98Μ2)       

Ισό γειό κτι ριό γραφειων (500Μ2)        

Διω ρόφό κτι ριό διαμόνη ς (1000Μ2)        

Διω ρόφό κτι ριό διαμόνη ς (1.440Μ2)       

Ισό γειό κτι ριό διαμόνη ς ασυνό δευτων (400Μ2)       

Ισό γειό κτι ριό διαμόνη ς ασυνό δευτων (580Μ2)       

Κτι ριό εστι ασης (600 Μ2)       

Κτι ριό εστι ασης  (340 Μ2)       

Κτι ριό εστι ασης (170 Μ2)       

Κτι ριό γραφει ων διόι κησης (170 Μ2)        

Κτι ριό γραφει ων φρόυρα ς (170 Μ2)       

Κτι ριό πόλυχω ρόυ (170 Μ2)        

Κτι ριό Αναρρωτηρι όυ - COVID (170 Μ2)       

Κτι ριό γραφει ων υπηρεσιω ν συντη ρησης (170 Μ2)       

Κτι ρια γενικη ς απόθη κης (170μ2)       

Κτι ριό δημιόυργικη ς απασχό λησης (50 Μ2)       

Κτι ριό αιθόυσω ν - γραφει ων (50 Μ2)        

Κτι ριό Η/Υ (50 Μ2)       

Κτι ριό πλυντη ρια - κόυζι νες (50 Μ2)       

Κτι ρια πλυντηρι ων - κόυζι νες (25μ2)        

Κτι ριό ιατρει όυ (25 Μ2)       

Οικι σκόι διαμόνη ς ΑΜΕΑ (25μ2)        

Κτι ριό διόι κησης (25 Μ2)       

Κτι ριό καταστη ματός (25 Μ2)       
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Φυλα κιό (10Μ2)       

Οικι σκόι σκόπια ς (4Μ2)       

Οικι σκόι διπλόυ  WC       

Οικι σκός WC ΑΜΕΑ       

Μεταλλικό  Στε γαστρό (ελα χιστόυ υ ψόυς 3m) (300Μ2)       

Κτι ριό Ταυτόπόι ησης - Διαφό ρων Υπηρεσιω ν (25 Μ2)       

RUB HALL (240Μ2)       

Κτι ριό Κλινικη ς (390 Μ2)       

Μηχανόστα σιό Ύδρευσης (20Μ2)       

Μηχανόστα σιό Πυρό σβεσης  40Μ2       

Μηχανόστα σιό Greywater - Άρδευσης (40Μ2)       

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ: ΔΙΚΤΥΑ/ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Δι κτυό υδρόσυλλόγη ς και συλλεκτη ρια ε ργα όμβρι ων 
περιβαλλόντός χω ρόυ κτιρι ων 

      

Συλλεκτη ρια ε ργα όμβρι ων       

Δι κτυό απόχε τευσης ακαθα ρτων συγκρότη ματός       

Δικτυ ό υ δρευσης συγκρότη ματός       

Δι κτυό grey water - αρδευσης  συγκρότη ματός       

Δι κτυό πυρό σβεσης συγκρότη ματός       

Εγκαταστα σεις εξωτερικω ν δικτυ ων Ασθενω ν 
ρευμα των (data-voice- CCTV-ελε γχων εισό δων-
πυρανι χνευσης) συγκρότη ματός 

      

Εγκαταστα σεις εξωτερικω ν υπόδόμω ν συστη ματός BMS  
συγκρότη ματός 

      

Εγκαταστα ση Βιόλόγικη ς Επεξεργασι ας Ακαυθαρτων 
συγκρότη ματός  

      

Εγκαταστα ση  αντλητικω ν συγκρότημα των δικτυ ων 
πό σιμόυ νερόυ, grey- water, α ρδευσης και επεξεργασι ας 
πό σιμόυ νερόυ  

      

Εγκαταστα ση και τόπόθε τηση μεταλλικω ν δεξαμενω ν       

Δι κτυό υπεδα φιας δια θεσης υγρω ν απόβλη των       

Αφαλα τωση       

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Εγκαταστα σεις εξωτερικω ν δικτυ ων Ισχυρω ν ρευμα των 
(με σης τα σης- χαμηλη ς τα σης) συγκρότη ματός δόμη ς 

      

21PROC008989829 2021-07-27



 
Μηχανισμό ς Έκτακτης Βόη θειας τόυ Ευρωπαι κόυ  Ταμει όυ 

Ασυ λόυ, Μετανα στευσης και Ένταξης 
  

53 

Εγκαταστα σεις εξωτερικόυ  δικτυ όυ φωτισμόυ  (ιστόι , 
βα σεις ιστω ν, φρεα τια, καλωδιω σεις, φωτιστικα  
σω ματα) συγκτότη ματός δόμη ς φιλόξενι ας 

      

Υπόσταθμόι  ηλεκτρικόυ  ρευ ματός 20-0,4KV 1Χ 500KVA 
τυ πόυ κιό σκι) 

      

Υπόσταθμό ς 1X1000 KVA       

Υπόσταθμό ς 1X2000 KVA       

Εγκαταστα ση και τόπόθε τηση ηλεκτρόπαραγωγόυ  
ζευ γόυς 500 KVA 

      

Η/Ζ 1000 KVA σε canopy με ενσ. Δεξαμενη        

Η/Ζ 2000 KVA σε canopy με ενσ. Δεξαμενη        

 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

Ανόιγό μενη θυ ρα περι φραξης μόνό φυλλη πεζω ν (ΝΑΤΟ 
h = 3m) 

      

Ανόιγό μενη θυ ρα περι φραξης δι φυλλη όχημα των (ΝΑΤΟ 
h = 3m) 

      

Ανόιγό μενη θυ ρα περι φραξης δι φυλλη όχημα των 
(Περιφ. Π3Α), συ μφωνα με (Σχ. Π-2) 

      

Ανόιγό μενη θυ ρα επει γόυσας ανα γκης δι φυλλη 
όχημα των, συ μφωνα με (Σχ. Π-1) 

      

Ανόιγό μενη θυ ρα περι φραξης μόνό φυλλη πεζω ν (Περιφ. 
Π3Α και Π1Ν), συ μφωνα με (Σχ. Π-3) 

      

Ανόιγό μενη θυ ρα περι φραξης δι φυλλη όχημα των 
(Περιφ. Π1Ν), συ μφωνα με (Σχ. Π-4) 

      

Υπόδόμε ς Τόυρνικε       

Υπόδόμε ς Συστημα των Ασφαλει ας       

Συρό μενη ηλεκτρόκι νητη θυ ρα 5Χ2.5μ       

Περι φραξη τυ πόυ ΝΑΤΟ h=3,m       

Περι φραξη με πα νελ όπλισμε νόυ σκυρόδε ματός h=3m       

Εσωτερικη  περι φραξη τυ πόυ Π1N 2,5 Μ       

Περι φραξη δόμω ν τυ πόυ Π3Α 3,5 Μ       

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤ: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατασκευη  γηπε δόυ μικτη ς χρη σης καλαθόσφαι ρισης & 
πετόσφαι ρισης 

      

Κατασκευη  παιδικη ς χαρα ς       

Θα μνόι κατηγόριας Θ1       

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 

  Δεν αφορά τη συγκεκριμένη δομή 
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