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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΖΚΝΠ ΠΑΚΖΠ 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε Η ΚΔΡΑΜΑ 27 

Ξφιε ΠΑΚΖ 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 28080 

Σψξα1 ΔΙΙΑΓΑ 

Θσδηθφο ΛUTS2 GR421 

Ρειέθσλν 26740-22640 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  gantonatos19@gmail.com 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο3 ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ Θ ΑΛΡΥΛΑΡΝΠ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.sami.gov.gr 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν 

(URL)4 

 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη 5 ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ ΓΖΚΝ ΠΑΚΖΠ θαη αλήθεη ζηε Γεληθή 

θπβέξλεζε, ππνηνκέαο ΝΡΑ6 

   

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.7 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη  νη Γεκνηηθέο πεξεζίεο. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 8  

α)  Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.9 

β) Θάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

                                                           
1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων

 
 

3
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

5
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ 
του άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

7
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, 

Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ 
και αςφάλεια, δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ 
ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

8
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

9
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςη ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνη. Περαιτζρω πληροφορίεσ παρζχονται ςτην διεφθυνςη (URL) : ………………………..» 
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γ)  Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: 

www.promitheus.gov.gr  ή  ζην www.sami.gov.gr  

 

  

δ) H ειεθηξνληθή επηθνηλσλία απαηηεί ηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ είλαη 

γεληθψο δηαζέζηκα. Ζ απεξηφξηζηε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ 

εξγαιεία θαη ζπζθεπέο είλαη δπλαηή ζηελ δηεχζπλζε (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16 θάησ 

ησλ νξίσλ.  

 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο10 

Ζ αλσηέξσ δαπάλε γηα ηελ  ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ΗΓΗΝΠ ΞΝΟΝΠ. Ζ δαπάλε ζα επηβαξχλεη 

ηνλ ΚΑ εμόδνπ 15.6643.02 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ην 

πξόγξακκα βνήζεηα ζην ζπίηη», ηνλ θσδηθό 30.6643 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ άκεο» γηα ηα έηε 2022,2023,2024 σο θάησζη (νη αμίεο είλαη κε 

θπα):  

 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

 
15.6643.02 

 

 
5000 

 
10000 

 
10000 

 
30.6643 

 
20000,04 

 
35000 

 
35000 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ 
ΔΘΜΟΥ ΣΑΜΘΣ 

 

 
25000 

 
45.000 

 
45.000 

Α’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ 

 

10000 18.000 18.000 

Β’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΘ 
ΕΡΙΤΟΡΘ 

 

8000 14000 14000 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΣΑ 

ΕΣΟ 
 

43.000 77.000 77.000 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΕΣΗ 

 

 

197.000,04 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΗΜΟΤ 

ΑΜΗ ΚΑΙ ΣΗ Α’ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β’ΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΑ ΔΣΗ 2022, 

2023,2024. Ν Γήκνο Πάκεο ζα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ θάησ ησλ 

νξίσλ (θάησ ηνπ πνζνχ ησλ 215.000 επξψ άλεπ θπα). Ρα παξερφκελα είδε θαηαηάζζνληαη 

                                                           
10

 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.sami.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): cpv: 

09132100-4, 09134200-9, 09135100-5, 09211000-1. 

 

Η παξνύζα δηαθήξπμε δελ ρσξίδεηαη ζε νκάδεο. Η αλαζέηνπζα αξρή ζα δερζεί 

πξνζθνξέο απνθιεηζηηθά γηα ην ζύλνιν ησλ πξνθεξπρζέλησλ εηδώλ. Δπίζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα εμαληιήζεη ην ζπκβαηηθό αληηθείκελν 

θαηά έηνο. Απηό ζα εμαξηεζεί απνθιεηζηηθά από ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ Τπεξεζηώλ 

ηεο. Ρν ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη σο θάησζη: 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

ΕΣΩΝ  2022,2023,2024 

158.871,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 38.129,04 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΣΩΝ 2022,2023,2024 

197.000,04 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη 31/12/2024. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ή ζε άιιν πεξηγξαθηθφ έγγξαθν  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Η αλάζεζε  ζα 

γίλεη µε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο.  

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο11: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)12, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 

2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

                                                           
11

 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

12
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο 

θαη νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,13 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)14  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  

θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 

Α.Δ.Ξ.Ξ.» 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ 

Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Ρν πξσηνγελέο αίηεκα ζην ΘΖΚΓΖΠ  

 Ρν εγθεθξηκέλν αίηεκα ζην ΘΖΚΓΖΠ  

 Ρελ απφθαζε 14/2022 ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ελέθξηλε ηε κειέηε θαη 

θαηάξηηζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο  

                                                           
13

 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
14

 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ, ζχει καταργθκεί από 01.01.2018 , ςφμφωνα με τθν παρ.10 
του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, 
όταν ο διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
379. 
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 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
04/03/2022 θαη ώξα 15.00 κκ.15 

 

Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ 
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), ε νπνία είλαη 

πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηελ 
ΣΡΙΣΗ 08/03/2022 θαη ώξα 09.00 πκ. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α.  Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 16 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Θεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)17.  

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.18:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 

ζύλαςεο ζύκβαζεο ζηελ πιαηθόξκα ΔΗΓΗ έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ : ……… 

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεύεηαη θαη ζηνλ Διιεληθό 

Σύπν 19 20 21 22, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016:  

ε δύν ηνπηθέο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο 

ε κηα ηνπηθή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα 

                                                           
15

 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του 
άρκρου 121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

16
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. . Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.  

17
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654. 

18
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 

19
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016   
20

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

21
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 
22

  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Θ
 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι 

Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ)23  

Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL) :   www. : sami.gov.gr  ζηελ δηαδξνκή: ηα λέα ηνπ Γήκνπ – πξνθεξχμεηο. 

 

Γ. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο24  

 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

                                                           
23

  Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ  και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιςτοςελίδα α.α.), 
βλζπε ΡΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ 
διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

24
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο25  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε Ξξνθήξπμε ηεο Πχκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηo ΘΖΚΓΖΠ 

2. ην  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ]26  

3. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 

ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(ΔΠΖΓΖΠ),  ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 10 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  

ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο 

πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 

πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν27. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε 

άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 

ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο28: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.  

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

                                                           
25

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να 
περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των 
υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν 
ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται 
και θ διακιρυξθ ςτθν οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι 
ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

26
 Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

27
 Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ 

υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», ΦΕΚ Β΄1924/2017(άρθρο 14) 
28

 Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην ΘΖΚΓΖΠ29.  

 

2.1.4 Γιώζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή 

πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά 

δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188)30. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη 

απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 31.  

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε 

απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.32  

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, 

ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα33. 

2.1.5 Δγγπήζεηο34 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη 

γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13)35, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε 

- κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη 

έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη 

απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

                                                           
29

 
 

Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 

30
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 

μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 
53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

31
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 

32
 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου 

43  
           του ν. 4605/2019. 
33

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
34

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
35

  Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017)., κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
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Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ 

ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε 

έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε 

εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ36, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο 

λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο.  Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο 

Ξξνζθέξσλ ή σο Λφκηκνο Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο 

ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ 

παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο 

έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ 

θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή 

ελεκέξσζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ37, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 738 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ39. 

Πην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο ΠΓΠ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο 

                                                           
36

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
37 

Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
38 

Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 
1, 2, 4, 5, 6 και 7. 

39 
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 
κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, 
κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  
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δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ 

γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα 

ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο40 

2. Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Νη ελψζεηο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη 

λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  

κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ41.   

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο42 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο43, πνζνύ 795,00 επξώ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 
0,50% ηεο ελδεηθηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ην Φ.Π.Α θαη ε νπνία ζα 

ιήγεη ηελ 31/01/2023.  

Πε πεξίπησζε πξνζθνξάο γηα κία απφ ηηο νκάδεο ε εγγπεηηθή ζα αθνξά ην 0,50% ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε  πξνζθεξφκελε  νκάδα  νη νπνίεο  ζα αλαθέξνληαη ζηελ 

εγγπεηηθή θαη ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξνζθνκηζζεί ππεχζπλε δήισζε πνπ ζα 

αλαθέξεη αλαιπηηθά ηηο νκάδεο  γηα ηα νπνία δίδεηαη πξνζθνξά (ΓΔΛ ΗΠΣΔΗ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΞΑΟΝΠΑ). 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 44 

2.2.2.3.. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8 γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζέιζεη 

εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ 

                                                           
40

   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 
προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 

41
   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 

42
 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 

43
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016). 

44
 Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και 

τθν παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
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έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεί ζηε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί45, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔΠ είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ46  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε47 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

                                                           
45

 
 

Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
46

 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
47

  Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι    απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ 

τθσ ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτική απόφαςη”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλητη καταδικαςτική απόφαςη”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 

ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε  

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. 

θαη Δ.Δ.) θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (IKE), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 

θαη’ ειάρηζηνλ ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ48. 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνύ 

δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από 

ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.  

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 

φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο 

φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ 49.  

 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη50 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο51:  

                                                           
48

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.   
4497/2017. 

49
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

50
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
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(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/201652,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 

ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο53,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ .  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο. 54 

                                                                                                                                                                                               
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 
παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

51
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ  πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95) 

52
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια 

τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

53
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
54

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίςθσ, 
πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 
Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
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2.2.3.5. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο  

2.2.3.6. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη 

ζηνηρεία55, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη 

απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη 

δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ 

ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 

κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ 

πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ 

πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα 

θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 

παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 56. 

2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/201657. 

2.2.3.8. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 

απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, 

απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.   

Κξηηήξηα Δπηινγήο58  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο59  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο  ηεο ζχκβαζεο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην 

θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 

Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα 

κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ 

                                                           
55

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
ςτθν υπόκεςθ C‑387/19 

56
 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

57
  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ 

επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016. 
58

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

59
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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ιφγσ νξγαληζκνχ 60 ή λα ηνπο θαιέζεη λα πξνβνχλ ζε έλνξθε δήισζε ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο.  

Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο 

πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη 

λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά κεηξψα. 

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 

ιηθνχ  

2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα61  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα δειψλνπλ  ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πνπ 

έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ (3) ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ (ΓΔΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΠΡΖΛ 

ΞΑΟΝΠΑ). 

 

2.2.6 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Δπίζεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα αλαθέξνπλ θαη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη κε ηα απαηηάηηεηα ISO φπσο αλαθέξνληαη ζην Ξαξαξηεκα Η Ρερληθέο 

πξνδηαγξαθέο (ΓΔΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ).  

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο62. Πηελ πεξίπησζε απηή, 

απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

                                                           
60

      Ρρβλ. άρκρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  
61

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να 
επιβάλλουν απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και 
τεχνικοφσ πόρουσ και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να 
απαιτοφν ειδικότερα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με 
κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ 
οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει 
ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στο πλαίςιο διαδικαςιϊν 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν θ επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων να παράςχουν αυτι τθν 
υπθρεςία ι να εκτελζςουν τθν εγκατάςταςθ ι τα ζργα μπορεί να αξιολογείται βάςει τθσ τεχνογνωςίασ τουσ, τθσ 
αποτελεςματικότθτασ, τθσ εμπειρίασ και τθσ αξιοπιςτίασ τουσ.  
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε 
ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ/ υπθρεςίεσ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων 
ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλληλότητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  
παραδείγματα. 

62
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, 

ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   
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 Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, 

εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο63. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ 

ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 64. 

πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 65. 

Ζ εθηέιεζε ησλ θάησζη εξγαζηψλ/ θαζεθφλησλ ................... [ γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ έλαλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε απηή.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη αλ νη θoξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ 

πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή  πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

απεπζχλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. Ν 

θνξέαο πνπ αληηθαζηζηά θνξέα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί 

εθ λένπ. 

Τπεξγνιαβία 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη 

δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο66. Ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ 

ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3..  

2.2.7 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο δηα ηνπ ΔΔΔΠ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.1, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο 

ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 

ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 

2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη 

πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε67. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ 
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 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
64

 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   
65

 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
66 

Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 

67
 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
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ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη 

ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη 

δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο68.  

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΠ θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή69.  

2.2.7.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε 

κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθό ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπόκελν από ην άξζξν 79 

παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (ΔΔΔ), 
ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν ζηελ παξνύζα Παξάξηεκα [ζσμπληρώνεηαι από ηην 

Α.Α.], ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεύζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 

1599/1986. Σν ΔΔΔ70 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ  ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Παξαξηήκαηνο 171  

Ρν ΔΔΔΠ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο 

εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔΠ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔΠ, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Πηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔΠ.72 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δύλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειώζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρεη ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεύζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε 

απηό.73 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, 

κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο 

παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
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 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
69 

Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
70

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

71
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

72
 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

73
 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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http://www.promitheus.gov.gr/
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Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ην ΔΔΔΠ ππνβάιιεηαη 

ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Πην ΔΔΔΠ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε 

έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ 

ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο74. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔΠ,75 ηελ 

θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 

θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο76 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα 

κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 

Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ γηα 

ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο 

ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο 

παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο 

απάληεζεο77. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη όηη 

δελ έρνπλ αζεηεζεί εθόζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκεο ή εθόζνλ έρνπλ 

ππαρζεί ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό πνπ ηεξείηαη. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ κε ην νπνίν 

εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο 

παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ78. 

Σέινο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο καδί κε ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ θαη ηηο ηπρόλ ππεύζπλεο 

δειώζεηο πνπ ην ζπλνδεύνπλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη θαη Τπεύζπλε Γήισζε πνπ 

ζα αλαθέξεη όηη «ζσμθωνεί με όλοσς ηοσς όροσς ηοσ διαγωνιζμού και θα ηοσς 

ηηρήζει απαρέγγλιηα μέτρι και ηο πέρας ηης διαδικαζίας, η οποία λήγει με ηην 

προμήθεια και οριζηική παραλαβή από ηην Υπηρεζία όλων ηων ποζοηήηων ηων 

προιόνηων ηοσ διαγωνιζμού ή εναλλακηικά ηων ποζοηήηων ποσ κρίνει η Υπηρεζία 

μέτρι και ηο πέρας ηης ζύμβαζης».  

2.2.7.2 Απνδεηθηηθά κέζα79 80 

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιήξσζεο 

ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Η πξνζθόκηζε ησλ ελ 

ιόγσ δηθαηνινγεηηθώλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.2 από ηνλ πξνζσξηλό 

αλάδνρν. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ 

απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
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 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
75

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
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 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
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 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
78

  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

79
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ 
παροφςασ   

80
  Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-

Η9Κ) ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.  
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Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο 

εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο 

εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

εκπεξηέρεηαη  ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη επίζεο 

νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε 

δήισζε ζπλαίλεζεο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, όηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζύκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ 

δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ81. 

Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.4.2.5. θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4.  

Β. 1. Γηα ηελ απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3, νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα  

δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη  παξαθάησ. 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη 

ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 

έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 

θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε 

δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Νη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ 

απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Δηδηθόηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνύ 
κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 

πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

 

β) γηα ηελ παξάγξαθν  2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 
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 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 

πεξίπησζε (α) απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο εθδηδόκελν από ηελ 

Α.Α.Γ.Δ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό ή θάζε λόκηκε ρξήζε. 

[Από ηελ 31ε.10.2020 όινη νη θνξείο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα 

ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ ην απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο ησλ παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ. 4174/2013 (Α’ 170) κέζσ ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ηνπο ζπζηεκάησλ 

κε ην Κέληξν Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 47 

ηνπ λ. 4623/2019 (Α’ 134).ε πεξίπησζε πινπνίεζεο ηεο σο άλσ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο, ε Α.Α. 

αλαδεηά απηεπάγγειηα ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο.] 

[Δθόζνλ ε Α.Α. επηηξέπεη ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ, όηαλ κόλν κηθξά πνζά ησλ θόξσλ δελ 

έρνπλ θαηαβιεζεί, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.3 πεξ. β ηεο παξνύζαο, πξνζθνκίδεηαη 

από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα βεβαίσζε νθεηιήο από ηελ ΑΑΓΔ]. 

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’, πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθό 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο εθδηδόκελν από ηνλ e-ΔΦΚΑ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαγσληζκό.  

[ε Α.Α. δύλαηαη λα δεηήζεη επηπιένλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα αλαθνξηθά κε 

ηνπο νξγαληζκνύο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνύο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπο 

νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο] 

[Οη Γεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη νη ππεξεζίεο θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 

νηθ. 17535/Γ1.6002 (Β 1754/2020) (άξζξν 7), εθόζνλ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηελ 

νξηδόκελε δηαδηθαζία δύλαληαη λα αλαδεηνύλ απηεπαγγέιησο ην απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξόηεηαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην παξόλ ζεκείν δηακνξθώλεηαη αλαιόγσο].  

[Δθόζνλ ε Α.Α. επηηξέπεη ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ, όηαλ κόλν κηθξά πνζά ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηζθνξώλ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.3 πεξ. β ηεο παξνύζαο, 

πξνζθνκίδεηαη από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα βεβαίσζε νθεηιήο από ηνλ ΔΦΚΑ.] 

iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α’, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεύζπλε 

δήισζε όηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε 
θαη δεζκεπηηθή ηζρύ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο όζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.482 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ.  

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Δληαίν Πηζηνπνηεηηθό Γηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο από ην αξκόδην 

Πξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.  Γηα ηηο ΙΚΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθό ηνπ 

Γ.Δ.Μ.Η. πεξί κε έθδνζεο απόθαζεο ιύζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιύζεο ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ, ελώ γηα ηηο ΔΠΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθό κεηαβνιώλ. 

ii) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Γ.Δ.Μ.Η. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη 

ιπζεί θαη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  
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  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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iii) Δθηύπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξώνπ/ Δπηρείξεζεο” από ηελ 
ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, φπσο απηά 

εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Ξξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν 

Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην 

Ξξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην 

Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ. 

 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπ νη 
νξηδόκελνη ζηελ παξάγξαθν ιόγνη απνθιεηζκνύ83. 

 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ 
θνξέα πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θύξσζεο ηνπ νξηδόληηνπ 

απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

B. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ 

νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ κεηξώνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ 

ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 

απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν 

θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο.84 

Νη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 

ιηθνχ ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. ησλ σο άλσ 

Δπηκειεηεξίσλ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή 

αξρή ή αξρή Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 

2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη 

απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπο, εθηφο εάλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

ηζρχνο. 

Β.2.  Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ ζπκβάζεηο παξφκνησλ πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ (3) 

ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ κε άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο – 

παξαιαβήο ησλ ζπκβάζεσλ ή βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο – παξαιαβήο απφ θνξείο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΔΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ). 

Β.3. Γηα ηελ απόδεημε ησλ Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο  

                                                           
83

  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
84

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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θαηαζέζνπλ ηα απαξαίηεηα ISO πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαξηεκα Η ηεο παξνχζεο  (ΓΔΛ 

ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ). 

1) EN-ISO 21461:2009 

2) ISO 9001 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΚΖ), 

πξνζθνκίδεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα 

έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ,  εθηφο αλ απηφ 

θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 

i) γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ 

εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΚΖ85, πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 

εθπξνζψπεζεο86, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ.   

 ii) Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

γεληθό πηζηνπνηεηηθό κεηαβνιώλ ηνπ ΓΔΜΗ, εθόζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 
(3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, απνθάζεηο 

ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί 

εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη 
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    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται 

ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 

ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 

οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό 

L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ 

ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 

τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και 

νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
86

  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ 
διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 

          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 
εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, 

εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε 

ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα 

ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 

ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο 

θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.5. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο87 πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα 

πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ 

ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ 

ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή 

ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην 

θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο 

θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ 

ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

ηνπο. Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ 

θαη ηειψλ, πξνζθνκίδνληαη επηπξνζζέησο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη 

πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε Β.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 

Β.6. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

Β.7. Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθό ή ζε πεξίπησζε λνκηθνύ 

πξνζώπνπ απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνύ ή ζε πεξίπησζε 

θπζηθνύ πξνζώπνπ ππεύζπλε δήισζε), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  

νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, εγθξίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά 

πεξίπησζε παξνρή πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο. Ζ ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα 

αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. Ν ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη ξεηά φηη ζα δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θάλεη 

ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε ζχκβαζε.  
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 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  



27 

 

 

 

[Όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ όζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ε Α.Α. κπνξεί λα 

απαηηεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο θαη απηνί νη θνξείο λα είλαη από θνηλνύ ππεύζπλνη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζέηεη ηνλ πην θάησ όξν:] Πε πεξίπησζε πνπ ν 

ηξίηνο δηαζέηεη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ζα δειψλεη επίζεο φηη θαζίζηαηαη απφ θνηλνχ κε 

ηνλ δηαγσληδφκελν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

[Μόλν ζηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζεο ή εγθαηάζηαζεο, παξνρή ππεξεζηώλ ή εθηέιεζε έξγσλ] Πε πεξίπησζε πνπ ν 

ηξίηνο δηαζέηεη ζηνηρεία ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη’ ηνπ 

Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζα δεζκεχεηαη φηη ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 

απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, δειψλνληαο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

εθηειέζεη.  

Β.8. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα θάλεη 

ρξήζε ππεξγνιάβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ ππεξγνιάβσλ φηη 

απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Β.9. Δπηζεκαίλεηαη όηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, εθόζνλ 

έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. εκεηώλεηαη όηη δελ 

απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο88  

Κξηηήξην αλάζεζεο89 ηεο ύκβαζεο90 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζε ηηκήο ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΤΥΘΔΝΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΓΙΑ 

ΟΛΑ ΣΑ ΔΣΗ) ΚΑΙ ΔΠΟΤΓΔΝΔΙ ΓΙΑ ΜΔΡΟ ΑΤΣΩΝ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα 

απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά. 

  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα I ηεο 

Γηαθήξπμεο γηα  φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο αλα νκάδα.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

                                                           
88

 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

89
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

90
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
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 Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο91. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ κέξνπο ηνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ.92 

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

[Ηλεκηρονική Διαδικαζία] 

2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ 

Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, 

ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

λ.4412/2016 εθδνζείζα ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλή Απφθαζε 

ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Οπζκίζεηο 

ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)» (εθεμήο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη 

πεξεζίεο). [πζρέηηζε κε άξζξν  (Γιώζζα) θαη (Δπηθνηλσλία) ηεο δηαθήξπμεο, ηδίσο εθόζνλ 

θαη΄επηινγή ηεο Α.Α. εθαξκόδνληαη νη παξ. 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4412/2016]. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 

αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα 

εγγξαθνχλ ζην ΔΠΖΓΖΠ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 

θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο.  

 

2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην 

ΔΠΖΓΖΠ κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. Κεηά 

ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην ΔΠΖΓΖΠ. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή ξπζκίδεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο.93 

 

2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο:  

(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο–Ρερληθή 

Ξξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  
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 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
92 

Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
93

 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
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Απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηεο  ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ, ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, 

ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Δθφζνλ νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη 

ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο 

θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, 

ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία  απνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ 

θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Ρα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) 

ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 37) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) 

δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν  μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη 

νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ94.   

 

 [Δθόζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί όξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζύλνιό 

ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θόξκεο ηνπ ΔΗΓΗ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δίλεη ζρεηηθέο νδεγίεο 

ζην ζεκείν απηό ζηνπο Οηθνλνκηθνύο Φνξείο λα επηζπλάπηνπλ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα 

πξόζζεηα, ζε ζρέζε κε ηηο αλαθνξέο (εθηππώζεηο) ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.4, ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) παξαπέκπνληαο, αληίζηνηρα, ζε 

παξαγξάθνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ζηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα κε ηπρόλ ππνδείγκαηα 

ηερληθήο πξνζθνξάο ή θαη  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.] 

2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη 

Νηθνλνκηθνί Φνξείο ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

πνζπζηήκαηνο, σο εμήο : 

Ρα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  

α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 

εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

αιινδαπά δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille  

β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 2795 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα  

γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   
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Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που 
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 
52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που 
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ 
γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι 
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ 
διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 
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ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο 

ζηελ πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 96 

Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΘ97 θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά 

θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε 

ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο 

ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε 

δηαδηθαζία θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF.  

[Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα νξίδεη επίζεο όηη ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο δύλαηαη λα θαηαρσξίδεη 

ειεθηξνληθά αξρεία άιισλ κνξθόηππσλ, εθόζνλ απηό απαηηείηαη ή θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ 

θαιύηεξε απνηύπσζε,  αμηνιόγεζε ή αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απηό πεξηέρεη 

(ελδεηθηηθά:  ρξνλνπξνγξακκαηηζκόο έξγνπ ζε κνξθόηππν MPP/MPX, ππνινγηζηηθά θύιια ζε 

κνξθόηππν XLS/XLSX, βίληεν ζε κνξθόηππν MPG/AVI/MP4 θ.α.)98] 

Έσο ηελ εκέξα θαη ώξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πξνζθνκίδνληαη κε επζύλε 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηό-νύο 

θάθειν-νπο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνύ ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο 

ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνύλ ζε πξσηόηππε κνξθή. Σέηνηα ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

α) ε πξσηόηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ απηή 

εθδίδεηαη ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/199999,  

γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν ή δελ θέξνπλ 

ζεώξεζε από ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

λ. 2690/1999 ή δελ ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, 

θαζώο θαη 

δ) ηα αιινδαπά δεκόζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο 

(Apostille), ή πξνμεληθή ζεώξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  από δηθεγόξν100.  

 

Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δύλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 

5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε 

πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ Ππλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. 

Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ή Ξξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά 

δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε 

Διιάδα (ελδεηθηηθά «Πχκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Θχπξνπ – 

05.03.1984» (θπξσηηθφο λ.1548/1985, «Πχκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε 

νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Θαλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ 
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Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

97 
Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 
(ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 

98 
Άρκρο 13 παρ. 1.3.2 τθσ ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

99
 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 

100
   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, 

φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ 

δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο 

ηζαγέλεηάο ηνπ. 

Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

Οη πξσηόηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη 

ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, κε επζύλε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ζε θιεηζηό θάθειν, 

ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ θαη σο 

παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ην αξγόηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ώξα 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνύζαο, άιισο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά από γλώκε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ.   

[Οη Α.Α. κπνξνύλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνλ θάησζη όξν σο πξνο ηελ έληππε πξνζθόκηζε ηεο 

πξσηόηππεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο] 

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ 

θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ 

ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Ρν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. Ρν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ 

ή ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε. 

 Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 

ηαρπδξνκηθψο,  ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο 

ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- 

ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο 

ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ. 

[Η Α.Α. ζα κπνξνύζε λα πξνβιέςεη όηη νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ππό ηε κνξθή 

ειεθηξνληθνύ θαηαιόγνπ ή λα πεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθό θαηάινγν ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 35 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε απηή θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία θαη 

ην ζρεηηθό κνξθόηππν]. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

 

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ101: α) ην Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο 

(Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
β) ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζηα 

άξζξα  2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη γ) ηπρόλ ππεύζπλεο 
δειώζεηο ζπλνδεπηηθέο επί ηνπ ΔΔΔ θαη δ) Τπεύζπλε Γήισζε πνπ ζα αλαθέξεη 

φηη «ζπκθσλεί κε όινπο ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζα ηνπο ηεξήζεη απαξέγγιηηα κέρξη 

θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ιήγεη κε ηελ πξνκήζεηα θαη νξηζηηθή παξαιαβή από ηελ 

Τπεξεζία όισλ ησλ πνζνηήησλ ησλ πξνηόλησλ ηνπ δηαγσληζκνύ ή ελαιιαθηηθά ησλ πνζνηήησλ 

πνπ θξίλεη ε Τπεξεζία κέρξη θαη ην πέξαο ηεο ζύκβαζεο». 
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 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016. 
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Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ  ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή 

αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα...).  

Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus 

ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ 

ΔΠΖΓΖΠ, ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔΠ. 

Νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ 

αξρείν κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Ρν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ 

ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο 

παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF. 

[Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζεζκηθό πιαίζην, ηνλ ηξόπν ρξήζεο θαη 

ζπκπιήξσζεο ειεθηξνληθώλ ΔΔΔ θαη ηεο ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint είλαη 

αλαξηεκέλεο ζε ζρεηηθή ζεκαηηθή ελόηεηα ζηε Γηαδηθηπαθή Πύιε (www.promitheus.gov.gr) 

ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ.] 

 

2.4.3.2 Σερληθή Πξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο” 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο  I ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, 

βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ/πξνκεζεηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο 

αλαθεξφκελα ζην  Ξαξάξηεκα I. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο 

πνπ πξνηείλνπλ (ΓΔΛ ΗΠΣΔΗ ΠΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ). 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»/Σξόπνο ζύληαμεο θαη 

ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ:  

Σν γεληθό θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηνπ πνξόληνο δηαγσληζκνύ είλαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).  

κσο, εηδηθόηεξα ην θξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη θαηά πεξίπησζε: 

α) γηα ηα πγξά θαύζηκα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο (%) επί ηεο 

δηακνξθνύκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο ηνπ είδνπο ζην Ννκό Κεθαιιήληαο, 

θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη από ην Παξαηεξεηήξην 

Σηκώλ Τγξώλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο. Σν 

αλσηέξσ πνζνζηό δελ κπνξεί λα είλαη αξλεηηθό. (άξζξν 26 παξ. 4 πεξηπη. β ηνπ 

Ν.4412/2016). Μεηνδόηεο αλαδεηθλύεηαη ν πξνζθέξσλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

έθπησζεο επί ηνηο εθαηό (%). Ο ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη ΔΤΚΡΙΝΩ λα δειώζεη ζηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιιεη ζην ΔΗΓΗ ην πνζνζηό έθπησζεο (%) 

πνπ ζα πξνζθέξεη, αιιά επηπιένλ ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη θαη ηελ ηηκή θαη ζπλνιηθή 

αμία πνπ ζα δηακνξθσζεί κεηά από ηνλ ππνινγηζκό απηήο ηεο έθπησζεο.  

Πρ έζησ όηη πξνζθέξεη πνζνζηό έθπησζεο 3% ζηα πγξά θαύζηκα. ηελ πιαηθόξκα 

ηνπ ΔΗΓΗ ζηνπο ππνινγηζκνύο ηεο αμίαο γηα θάζε είδνο ζα πξέπεη λα αθαηξέζεη 

από ηελ ηηκή ηνπ ζπζηήκαηνο ην 3% θαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό κε ηηο πνζόηεηεο λα 

βγεη ε θαζαξή κεηα ηελ έθπησζε αμία.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Πρ, 20.000 ιίηξα βελδίλεο (πνζόηεηα ΔΗΓΗ) ρ 1,90 επξώ (ηηκή ΔΗΓΗ) ρ (-3% 

έθπησζε ζπκκεηέρνληα) = 20.000 ρ 1,843 (ηηκή πξνζθνξάο) = 36.860 επξώ (αμία 

πξνζθνξάο) πνπ ζα δνζεί ζαλ ζπλνιηθή αμία πξνζθνξάο ζην ζύζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ. 

β) γηα ηα ιηπαληηθά ε ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ. 

Δηδηθά γηα ηα ιηπαληηθά, επεηδή νη αθξηβείο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ δελ απνηππώλνληαη 

ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα ζπκπιεξώζεη ν ζπκκεηέρσλ ζηελ πιαηθόξκα ηνπ 

ΔΗΓΗ, θαζώο εθεί ζα δνζεί ζπγθεληξσηηθή πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 

θαη λα ππνβιεζεί, επηπιένλ, ν αλαιπηηθόο πίλαθαο ησλ ιηπαληηθώλ κε ηηο αθξηβείο 

πνζόηεηεο θαη ηηκέο πνπ ζα πξνζθεξζνύλ από ην ζπκκεηέρνληα, ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλνο. Ο αλαιπηηθόο απηόο πίλαθαο ππάξρεη ζηε δηαθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνύ, ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. 

 [Αλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν 

πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία 

(ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα I ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο102) ζε 

κνξθή pdf.] 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο103. 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 

ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα 

ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη 

ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε 

ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη 

ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή104 ζην θεθάιαην ηνπ Ξαξαξηήκαηνο I ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ105   

Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

κέρξη θαη ηηο 31/12/2022.  

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 

θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 

πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ 
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 Εφόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ. 
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 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
104

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 

απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 

πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ106 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην 

πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. 

(Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο 

πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,107  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 θαη 103 ηνπ λ. 

4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο. Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 

παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ. 

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε)γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλεη  ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ηα αγαζά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016, 

ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  

ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ 

ππνβνιή ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ.4412/2016, 

ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 
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παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, 

δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη 

εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ108 

Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο109, εθεμήο Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνύ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 

θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο 

ζηάδηα: 

 [ε πεξίπησζε πνπ ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο αλεμαξηήησο πνζνύ:] 

Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-
Σερληθή Πξνζθνξά» θαη ηνπ (ππό)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ 

ΣΡΙΣΗ 08/03/2022 θαη ώξα 09.00 πκ.  

ην ζηάδην απηό ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα 

κόλν ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΠΖΓΖΠ 

νξγάλσλ ηεο110, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ 

ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ 

ζην ΔΔΔΠ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξώλνπλ, λα 

απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξώλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληόο 

πξνζεζκίαο όρη κηθξόηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξώλ θαη όρη κεγαιύηεξεο ησλ είθνζη 

(20) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνύο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. 

Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ 

νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο 

ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ 

θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα 

αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα111. 

 

Δηδηθφηεξα : 

 [ε πεξίπησζε πνπ ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο ] 

                                                           
108

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ 
υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρθρο 16) 

109
 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 
110 

Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα 
όργανα ((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016, τθν καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ 
διαδικαςία, τθν απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των 
εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ.  

111 
Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 72. Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε 

ηεο  εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ, είηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ 

εκεξνκελία θαη ώξα απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ (1ν 

πξαθηηθφ) ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. Πηε ζπλέρεηα 

εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσ 

πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ από 

ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζύκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε όινπο 

ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζην ΔΗΓΗ. Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ 

εθδώζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ εγθπξόηεηά 

ηνπο112. 

 

β) Κεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ 

έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ πξνζθεξόλησλ  ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

έθξηλε πιήξε.  

Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

νινθιεξώλεηαη κε ηελ θαηαρώξηζε ζε πξαθηηθό (2ν πξαθηηθό) ησλ πξνζθεξόλησλ, 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιόγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ113. 

 

γ) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ησλ πξνζθεξόλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε 

ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, ζπληάζζεη πξαθηηθό (3ν πξαθηηθό) ζην νπνίν 

θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη 

αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απόξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ 

αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ.  

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην 

θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην 

φξην είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ 

θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. [ε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο Α.Α. ζρεηηθά κε ηηο 

αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή όρη ησλ ζρεηηθώλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο 

ησλ πξνζθεξόλησλ ελζσκαηώλεηαη ζηελ θαησηέξσ εληαία απόθαζε114] 

Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 

ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.115  [Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηώλνληαη 

νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απόθαζε] 

[Οη Α.Α., όηαλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κόλν βάζεη ηηκήο, κπνξεί λα απνθαζίδνπλ λα εμεηάζνπλ ηηο πξνζθνξέο πξηλ από ηελ 

                                                           
112 

Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
113 

Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ. 
114 

Επιςθμαίνεται ότι ςτισ γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ανικει ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ηθτιματοσ τθσ απόρριψθσ προςφορϊν ωσ αςυνικιςτα 
χαμθλϊν. Ρρβλ και απόφαςθ ΣτΕ ΕΑ 184/2020 

115
 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
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επαιήζεπζε ηεο κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ θαη ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

ζύκθσλα κε ηα άξζξα 73 έσο 83. Όηαλ θάλνπλ ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο απηήο, εμαζθαιίδνπλ 

όηη ν έιεγρνο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ θαη πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηξόπν ακεξόιεπην θαη δηαθαλή ώζηε λα κελ αλαηίζεηαη ζύκβαζε ζε 

πξνζθέξνληα πνπ ζα έπξεπε λα είρε απνθιεηζηεί ή δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρεη 

θαζνξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή116. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Α.Α. θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο 

απηήο δηακνξθώλεη αλάινγα ηηο σο άλσ παξαγξάθνπο αληηζηξέθνληαο ηα σο άλσ ζηάδηα β θαη 

γ] 

Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ 

πξαθηηθά εθδίδεηαη απόθαζε γηα ηα  απνηειέζκαηα  όισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ117 

(«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά») θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε 

ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλόο αλάδνρνο») λα ππνβάιεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξάγξαθν 

3.2 ηεο παξνχζαο, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Η απόθαζε έγθξηζεο 

ησλ πξαθηηθώλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηώλεηαη ζηελ 

απόθαζε θαηαθύξσζεο. 

Πε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ 

ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη 

Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 

4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη 

ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο 

παξνχζαο118. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ119 - 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  

πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΠΖΓΖΠ, θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο.  

Δηδηθόηεξα, ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 

απνζηέιινληαη από απηόλ ζε κνξθή ειεθηξνληθώλ αξρείσλ κε κνξθόηππν PDF, 

ζύκθσλα κε ηα εηδηθώο νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνύζαο. 

Δληόο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη ην αξγόηεξν 

έσο ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν 

αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε 
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κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

σο άλσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5120.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππoβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα 

ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξώζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη 

δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληόο δέθα (10) 

εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ζε απηόλ. 

Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα 

παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο 

ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή 

παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ 

ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή 

ηφζν εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ 

πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη 

ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο 

αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 

κε  ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ 

ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 

κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) 

ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο.  

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο 

ζηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) φηη πιεξνί,  νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο 

κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

(νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπ121.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη: α) δελ 

βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) 

πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη κε ηε ζύληαμε 

πξαθηηθνύ (4ν πξαθηηθό) από ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη 

ε ηπρόλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθώλ ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη αλσηέξσ 

(παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλόκελν όξγαλν ηεο 
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αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απόθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο 

είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

[πκπιεξώλεηαη θαηά πεξίπησζε κε βάζε ηελ επηινγή ηεο Α.Α. γηα θαηαθύξσζε κεγαιύηεξεο ή 

κηθξόηεξεο πνζόηεηαο:] Ζ αλαζέηνπζα αξρή, αηηηνινγεκέλα θαη θαηφπηλ γλψκεο ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ,  κπνξεί λα  θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε 

ή κηθξφηεξε πνζφηεηα αγαζψλ απφ απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξαξηεκα I [γίλεηαη παξαπνκπή 

ζην ζεκείν όπνπ πεξηγξάθεηαη ε πνζόηεηα ησλ αγαζώλ] ζε πνζνζηφ θαη σο εμήο:   εθαηνλ 

εηθνζη .ηνηο εθαηφ (120%)122 ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη νγδνληα  ηνηο 

εθαηφ (.80%)123 ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο.   

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

3.3.1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηεο 

εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξώλνληαη κε ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο, ζηελ νπνία 

ελζσκαηώλεηαη ε απόθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξί αμηνιόγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, 

ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).    

Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε 

όινπο ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηόο 

από όζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 

4412/2016, ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη 

πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζύλαςεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 

372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζηα «πλεκκέλα Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ». Κεηά ηελ 

έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε 

ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο124. Θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξέπεηαη 

ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.125 

3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απόθαζε θαηαθύξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ 

έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά,  

β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε 

άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΔΞΞ θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ, εθδνζεί 

απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη  ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 

γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη, 

θαη  

δ) ν  πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε, ππεύζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α 

ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο 

κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην 
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ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 

αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΠΖΓΖΠ, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία  δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη 

ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 

ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 

αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πηελ πεξίπησζε απηή,  

ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή 

επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ. 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα 

αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ. 

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή 

παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ 

αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 επ. λ. 4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο 

εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ126 . 

Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ 

βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε 

πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ. 

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο 

ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο127. 

Νη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ 

αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή 
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Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή 

είλαη εμαηξεηέα ή Πάββαην, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 

23:59:59128. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, 

επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Θ..Α. 

Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Λ. 

4412/2016 . Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο 

ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ 

ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.  

Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο 

θσιύνπλ ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο επί πνηλή αθπξόηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε 

απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηά απφ άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 

ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. κσο, κόλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο δελ θσιύεη ηελ πξόνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε 

ρνξήγεζεο απφ ην Θιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 

4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά. 

Κεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε 

αλαζέηνπζα αξρή,  κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»:  

α) Θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή 

ηεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, 

δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ. 

β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΞΞ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 

θαηάζεζεο, ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. Πηελ Έθζεζε 

Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 

γ) Θνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Ξαξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

πνπ ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο 

ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 

δ)Ππκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 

απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 

θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζή ηεο 

ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο. Γηθαίσκα 

άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή αλ ε ΑΔΞΞ θάλεη δεθηή 
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ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Κε ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ θαη φιεο νη ζπλαθείο 

πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ 

εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε 

ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο129 .  

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο. Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην σο άλσ αθπξσηηθφ δηθαζηήξην κέζα ζε 

πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ  θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ζπδεηείηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

θαηάζεζή ηεο. Ζ άζθεζή ηεο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 

δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο 

θαηαηίζεηαη παξάβνιν απνθιεηζηηθά δηπιφηππν είζπξαμεο απφ ηηο Γεκφζηεο Νηθνλνκηθέο 

πεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 εδ. γ΄-δ΄ ηνπ λ. 

4412/2016. Κε ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο δηαθφπηεηαη θαη αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ν δηάδηθνο πνπ 

πέηπρε ππέξ απηνχ ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, νθείιεη κέζα ζε 

πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο απηήο, λα αζθήζεη ηελ αίηεζε 

αθχξσζεο, δηαθνξεηηθά αίξεηαη απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηεο αλαζηνιήο.  

Γ. Γηαθνξέο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ πνπ αλαθχπηνπλ: α) απφ πξάμεηο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ζηγφκελν, ή ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη εθ 

κέξνπο ηνπ πιήξεο γλψζε, κεηά ηελ 1.9.2021, β) απφ παξαιείςεηο πνπ ζπληεινχληαη απφ 

κέξνπο ηεο κεηά ηελ 1.9.2021, εθδηθάδνληαη κε ηηο λέεο εηδηθέο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 138 λ. 4782/2021130 , 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο:  

Κε ην ίδην δηθφγξαθν δχλαηαη δηθνλνκηθά λα αζθεζεί αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαη 

αθχξσζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο ΑΔΞΞ.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ 

θσιχνπλ, εθ ηνπ λφκνπ, ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο 

αίηεζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ απνθαλζεί δηαθνξεηηθά .  

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, 

κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα 

ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο 

σο άλσ Δπηηξνπήο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 

απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 

ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε είηε 

ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. 

Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία:  α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, εθηφο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 106 , β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

                                                           
129

  Άρκρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
130

  Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ των 
νζων ειδικϊν δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ περί δικαςτικισ προςταςίασ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 . 
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δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ 

ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε 

αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ 

πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα άιινπο 

επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% 

επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζύκβαζεο 

(πξνππνινγηζκόο), ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη 

κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ 

αλαδφρνπ. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε 

παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ 

ζπκβαηηθό ρξόλν θόξησζεο ή παξάδνζεο, κέρξη 31/01/2025.  

Ζ/Νη εγγχεζε/εηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηά απφ ηελ 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο 

γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη 

ηνπ εθπξφζεζκνπ. Αλ ηα αγαζά είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ 

πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. 

Γηα ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζή ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά απφ ηελ 

αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

4.3 ξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.3.2. Ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη :  

α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή 

θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, 

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, 

νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ 

εθηέιεζή ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο131.  

Νη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε, γηα 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Πην 

ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ.  

 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 

επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 

ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.132. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 

γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ 

νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν 

ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) 

ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ 

ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

                                                           
131

      Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
132

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 

δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 

6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

3.5  Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο133  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 

221 ηνπ λ. 4412/134 135 

Κεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ 

λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο136, φπσο θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο 

γηα φινπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. (α),  ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη 

λα πξνζθαιέζεη ηνλ επφκελν, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ πξνηείλεη λα αλαιάβεη 

ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ζε 

ηίκεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά πνπ απηφο είρε ππνβάιεη (ξήηξα 

ππνθαηάζηαζεο)137. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη εθφζνλ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο πεξηέιζεη 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο 

πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο138  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί 

απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα 

απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

                                                           
133

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
134

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ 
των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν 
που ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι 
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) 

135
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, 
ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των 
ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι 
προβλεπόμενεσ τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
132 παρ. 1 α του ν. 4412/2016). 

136
      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

137
      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   

138
 Ρρβλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

αλάδνρνο ν νπνίνο ζα βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή απνδεηθλχεη φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  

ζη) ν αλάδνρνο παξαβεί απνδεδεηγκέλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δέζκεπζε 

αθεξαηφηεηαο ηεο παξ. 4.3.3. ηεο παξνχζαο, σο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ 

παξνχζα ζρέδην ζχκβαζεο. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

 Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν: 

α) Ρν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ 

ησλ  πιηθψλ. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή κέζα ζε δύν(2) 

κήλεο από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ηηκνινγίσλ.  

 

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο 

βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη139  

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε 

θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

λ. 4412/2016140 

γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)141 . 

δ)Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% 

θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο142 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο): 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε 

ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε 

ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, 

                                                           
139

  Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
140

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ 
και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

141
  Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

142
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά αγαζά ή δελ 

επηζθεπάζεη ή δελ ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ 

ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 6 ηεο παξνχζαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 

Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ 

πεξίπησζε γ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016143 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα 

ζε πξνζεζκία 30 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκία πνπ 

ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 

ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 

θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά 

πεξίπησζε, 

β) Θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ 

απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην 

νηθνλνκηθφ θνξέα, αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά 

ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνδερζεί ηελ αλάζεζε 

ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ 

πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε 

δηελέξγεηα λέαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. Ρν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Γ = (ΡΘΡ ΡΘΔ) x Ξ Όπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην 

νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Ρν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο 

ηηκέο, αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. 

ΡΘΡ = Ρηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 

απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 

ΡΘΔ = Ρηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 

απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε 

έθπησηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Ξ = Ππληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηηκή ……. [Ο αλσηέξσ 

ζπληειεζηήο ιακβάλεη ηηκέο από 1,01 έσο θαη 1,05 θαη πξνζδηνξίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ιακβάλεη 

ηελ ηηκή 1,01]. 

Ν θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ 

έθδνζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θήξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεί ε 

πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ 

θνξέα ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην 
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νηθνλνκηθφ θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ 

Δζφδσλ. Ρν δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

δ) Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4412/2016 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ σο άλσ λφκνπ, πεξί 

απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο. [ε θύξσζε ηνπ νξηδόληηνπ 

απνθιεηζκνύ δύλαηαη λα επηβιεζεί κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ π.δ.]  

 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

206 ηνπ Λ.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν144 πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ, ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ 

εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη 

παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ 

ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο 

δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο 

ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ145   

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 

φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο 

παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ 

εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ 

εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο 

πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 

ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο 

ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο 

νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο 

δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο 

φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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 Ρρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή 

αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά 

ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016146. Ξξηλ απφ 

ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο 

ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ν 

αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια 

ηα κέιε ηεο. Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή 

ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 
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 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  



53 

 

 

 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά θάζε θνξά πνπ ηνχηα ζα δεηνχληαη 

απφ ηελ πεξεζία άκεζα. 

 

Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: α) 

ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 132 πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, β) 

έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν αλάδνρνο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, γ) ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

παξάδνζεο.  Πηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο 

παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο147. 

Πηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζεο. 

Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ν 

ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Κεηάζεζε 

επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη, πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. Πηηο 

πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη 

θπξψζεηο. Νη πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε είλαη 

ελδεηθηηθέο. Θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο επηηξέπεηαη απφ ηελ πεξεζία ε πξνκήζεηα κεγαιχηεξσλ ή 

κηθξφηεξσλ πνζνηήησλ απφ ην θάζε πιηθφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε, νη νπνίεο πνζφηεηεο 

είλαη ελδεηθηηθέο θαζφζνλ είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα ππνινγηζηνχλ νη αθξηβείο θαηά έηνο 

πνζφηεηεο αλά είδνο θαπζίκνπ. Πε θακία πεξίπησζε φκσο δελ επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ είηε θαηά έηνο, είηε ζην ζχλνιν ησλ εηψλ. 

 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 

παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, 

ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.1.3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ 

απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ 

πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο 

ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

H παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί  απφ ηε 

Γ/ΛΠΖ Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ νπνία θαη ζα ελεκεξψλεη ην γλσκνδνηηθφ 

φξγαλν παξαιαβήο πιηθψλ ηνπ Γήκνπ ην νπνίν θαη εηζεγείηαη  ζην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν (Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ) γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη 

ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  
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      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 
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6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο148  

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη ηελ 31/12/2024. 

Πξνβιέπεηαη παξάηαζε απηήο κε ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ησλ δύν πιεπξώλ αλ θαη 

εθόζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο δελ έρεη αλαισζεί ε ζπλνιηθή αμία απηήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: πξνβιέπεηαη ε εηήζηα παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην πνζό απηήο 

πνπ δελ έρεη αλαισζεί ζηε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηεο, μερσξηζηά γηα ην Γήκν άκεο θαη 

γηα ηα λνκηθά πξόζσπα απηνύ. Πρ, αλ ε ζύκβαζε ηνπ Γήκνπ άκεο γηα ηα 3 έηε είλαη 

αμίαο 100.000 επξώ θαη ζην δηάζηεκα απηό αλαιώζεθαλ ηα 85.000 επξώ, 

επηηξέπεηαη ε εηήζηα παξάηαζε απηήο (δει κέρξη 31/12/2025) γηα ην πνζό ησλ 

15.000 επξώ. Σν αίηεκα γηα παξάηαζε ζα πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηε ιήμε ηεο 

ζύκβαζεο. 

Οη πνζόηεηεο ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηε ζύκβαζε 

είλαη ελδεηθηηθέο. Καηά ηελ εθηέιεζή ηεο επηηξέπεηαη από ηελ Τπεξεζία ε πξνκήζεηα 

κεγαιύηεξσλ ή κηθξόηεξσλ πνζνηήησλ από ην θάζε πιηθό πνπ αλαγξάθεηαη ζηε 

ζύκβαζε, νη νπνίεο πνζόηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαζόζνλ είλαη πξαθηηθά αδύλαην λα 

ππνινγηζηνύλ νη αθξηβείο θαηά έηνο πνζόηεηεο αλά είδνο θαπζίκνπ. ε θακία 

πεξίπησζε όκσο δελ επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ ζπκβαηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ είηε θαηά έηνο, είηε ζην ζύλνιν ησλ εηώλ. 

  

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 149 

6.3.1 Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ  γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 221, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Ξαξάξηεκα Η ηεο 

παξνχζαο.  

Ρν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 

(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Ρα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 

θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

ιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε 

βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 

παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Ρα έμνδα 

βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  

δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη 

εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο 

εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Λ.4412/16. 

Ρν απνηέιεζκα  ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

Ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηείηαη φπσο αλαθέξεηαη ζην παξαξηεκα Η. 
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 Άρκρο 217 του ν. 4412/2016. 
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  Ρρβλ. άρκρο 219 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43, παρ. 26 του ν.4605. 
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Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε 

ρξφλν, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Η ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε 

απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ 

απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ 

ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη 

κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν 

πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 

ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.150 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 

πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ 

εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 

παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο151  

Γελ επηηξέπεηαη. 

 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΑΚΖΠ 

 

 

 

ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΚΝΛΗΑΠ ΛΔΡΖΠ 
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 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 
764), θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 

151
 Άρκρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
ΚΑΤΙΜΨΝ & ΛΙΠΑΝΣΙΚΨΝ 

2022 -2023-2024 - 

 

                                                
    

      ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 197.000,04 €   

( 43.00 € για το έτοσ 2022 , 77.000,00  € για το έτοσ 2023 και  77.000,00  € για το έτοσ 2024 )        

                                     ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

cpv 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΗ CPV 09132100-4 , ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ CPV 09134200-9 , ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ CPV 09135100-5 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  CPV 09211000-1 

 



 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 
 Η παρούςα μελϋτη αφορϊ την προμόθεια υγρών  καυςύμων, (πετρελαύου κύνηςησ, πετρελαύου 
θϋρμανςησ, βενζύνησ αμόλυβδησ)  λιπαντικών και λοιπών αντικειμϋνων (χαλϊκια , 
υαλοκαθαριςτόρεσ κλπ )  για τα οχόματα του Δόμου, και των νομικών του προςώπων καθώσ  και 
καυςύμων θϋρμανςησ για τισ ανϊγκεσ του Δόμου, και των νομικών του προςώπων για τα ϋτη 2022, 
2023 και 2024.  Θα διεξαχθεύ   Διαγωνιςμόσ με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ ςύμφωνα με τισ 
διατϊξεισ του Ν. 4412/2016, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ ΛΙΠΑΝΣΙΚΨΝ και λοιπών 
αντικειμϋνων που αφορούν τα οχόματα για τα ϋτη 2022, 2023 και 2024  με κριτόρια κατακύρωςησ  
α) για τα υγρϊ καύςιμα το μεγαλύτερο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τησ διαμορφούμενησ μϋςησ 
λιανικόσ τιμόσ πώληςησ του εύδουσ ςτο Νομό Κεφαλλόνιασ , κατϊ την ημϋρα παρϊδοςησ του, 
όπωσ αυτϋσ προςδιορύζονται από το Παρατηρητόριο Σιμών Τγρών Καυςύμων του Τπουργεύου 
Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ. Σο ανωτέρω ποςοςτό δεν μπορεί να είναι αρνητικό. (ϊρθρο 
26 παρ. 4 περιπτ. β του Ν.4412/2016).  
Μειοδότησ αναδεικνύεται:  ο προςφϋρων το μεγαλύτερο ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό (%)  . 
β) για τα λιπαντικϊ η χαμηλότερη τιμό ςτο ςύνολο των προςφερομϋνων υλικών . 
  
Κϊθε ςυμμετϋχων ςτο διαγωνιςμό μπορεύ να υποβϊλλει προςφορϊ ΜΟΝΟ για το ςύνολο των  
υπό προμόθεια ειδών, ωσ αυτϋσ προςδιορύζονται ςτην παρούςα  μελϋτη υπό την προώπόθεςη ότι 
ςτην προςφορϊ του θα περιλαμβϊνεται το ςύνολο των ειδών κϊθε ομϊδασ και η ςυνολικό 
προκηρυχθεύςα ποςότητα ϋκαςτου εύδουσ.  
Προςφορϊ η οπούα θα δύδεται για οριςμϋνα από τα εύδη κϊθε ομϊδασ ό για μϋροσ τησ 
προκηρυχθεύςασ ποςότητασ εκϊςτου εύδουσ τησ ομϊδασ, θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 
Καθώσ ο Δόμοσ και τα Νομικϊ του Πρόςωπα δεν διαθϋτουν δεξαμενϋσ για καύςιμα κύνηςησ 
(πετρϋλαιο – βενζύνη αμόλυβδη), ο ςυμμετϋχων για τα εύδη «Πετρϋλαιο Κύνηςησ» και «Βενζύνη 
Αμόλυβδη», θα πρϋπει να διαθϋτει εγκαταςτϊςεισ αποθόκευςησ και διανομόσ, νόμιμα  
αδειοδοτημϋνεσ για την τροφοδοςύα των οχημϊτων. 
Σα καύςιμα κύνηςησ θα παραδύδονται εντόσ των ορύων του Δόμου ϊμησ , για δε τα μηχανόματα 
ϋργου τα καύςιμϊ τουσ θα παραδύδονται ςτον χώρο εργαςύασ τουσ . Ο χρόνοσ παρϊδοςησ δεν 
μπορεύ να υπερβαύνει τισ δύο ώρεσ . Σα καύςιμα θϋρμανςησ θα παραδύδονται ςτισ δεξαμενϋσ των 
κτηρύων εντόσ 24 ωρών από την κλόςη . 
H προετοιμαςύα, ανϊθεςη, ςύναψη και εκτϋλεςη τησ εν λόγω δημόςιασ ςύμβαςησ διϋπεται από τισ 
διατϊξεισ: 
1]Σισ διατϊξεισ του Ν.3463/06 (ΥΕΚ 114/Α/2006) « Κύρωςη του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων». 
2]Σισ διατϊξεισ του Νόμου3548/07(ΥΕΚ 68 Α/20.03.2007: Καταχώρηςη δημοςιεύςεων των φορών 
του δημοςύου ςτον Νομαρχιακό και τοπικό τύπου και ϊλλεσ διατϊξεισ. . 
3]Σισ διατϊξεισ του Νόμου 4013/2011(ΥΕΚ 204/Α΄΄) « ύςταςη Ενιαύασ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων». 
4]Σισ διατϊξεισ του Νόμου 4155/2013 (ΥΕΚ 120 Α)»Εθνικό ςύςτημα ηλεκτρονικών Δημοςύων 
ςυμβϊςεων και ϊλλεσ διατϊξεισ» 
5]Σην Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΥΕΚ 2677/Β) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του 
Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςιών υμβϊςεων (ΕΗΔΗ). 
6]Σον Νόμο 4250/2014 (ΥΕΚ 74/Α/26.03.2014 « Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ –Καταργόςεισ 
υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων ….». 
7]Σον Νόμο 4281/2014 (ΥΕΚ 160Α΄/08.08.2014) «Μϋτρα ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ ελληνικόσ 
οικονομύασ 
8]Σο Νόμο 4412/2016( ΥΕΚ 147/Α/2016) όπωσ αυτόσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει« Δημόςιεσ 
υμβϊςεισ Έργων , Προμηθειών και Τπηρεςιών» (Προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

Οι πιςτώςεισ εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτον προώπολογιςμό του Δόμου  ςτουσ κωδικούσ : 
15.6643.02 Προμόθεια καυςύμων και λιπαντικών  για το πρόγραμμα βοόθεια ςτο ςπύτι με 
τα ποςϊ των 5.000,00 € για το ϋτοσ 2022 ,10.000,00 € για το ϋτοσ 2023 και 10.000,00 € για 
το ϋτοσ 2024 , ςτον Κ.Α. 30.6643  Προμόθεια καυςύμων και λιπαντικών  20.000€ για το 



 

 

 

Σελίδα 58 

ϋτοσ 2022  35.000,00 € για το ϋτοσ 2023  και 35.000,00 € για το ϋτοσ 2024  . Επύςησ για 
προμόθεια πετρελαύου θϋρμανςησ το ποςό των 10.000,00 € για το ϋτοσ 2022 των 
18.000,00 € για το ϋτοσ 2023 και το ποςό των 18.000,00 € για το ϋτοσ 2024 που αφορούν 
την Πρωτοβϊθμια χολικό Επιτροπό  , το ποςό των 8.000,00 € για το ϋτοσ 2022 των 
14.000,00 € για το ϋτοσ 2023 και το ποςό των 14.000,00 για το ϋτοσ 2024 που αφορούν την 
Δευτεροβϊθμια  χολικό Επιτροπό.  Θ διάκεςθ των πιςτϊςεων  είναι από ιδίουσ πόρουσ . 
 
 
ΣΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
  
Οι προδιαγραφϋσ των καυςύμων κύνηςησ και θϋρμανςησ που απαιτούνται για την 
κύνηςη των οχημϊτων καθώσ και για τη θϋρμανςη των κτιρύων του Δόμου ϊμησ και 
των νομικών του προςώπων, θα εύναι ςύμφωνεσ με την παρακϊτω περιγραφό και 
χωρύσ προςμύξεισ με νερό ό ϊλλο καύςιμο, όπωσ ϊλλωςτε ορύζονται από τα αρμόδια 
όργανα του κρϊτουσ. Σονύζεται ότι, ο Δόμοσ ϊμησ και τα νομικϊ του πρόςωπα 
διατηρούν το δικαύωμα να αποςτϋλλουν δεύγματα από τα καύςιμα ςτο Γενικό 
Φημεύο του Κρϊτουσ, ώςτε να ελϋγχεται τόςο η ποιότητα όςο και το αν πληρούνται 
οι απαιτούμενεσ προδιαγραφϋσ. 
 
Α. Αμόλυβδη βενζίνη 

Η αμόλυβδη βενζύνη θα εύναι κλϊςμα πετρελαύου καθαρό, διαυγϋσ και δε θα περιϋχει 
νερό, ιζόματα, αιωρούμενα ςυςτατικϊ ό ϊλλεσ ξϋνεσ ύλεσ. Η αμόλυβδη βενζύνη θα 
προςφϋρεται με το φυςικό τησ χρώμα χωρύσ προςθόκη οποιαςδόποτε χρωςτικόσ. 
Αυτό θα εύναι ςύμφωνη με τισ διατϊξεισ τησ υπ’ αριθμ. 147/2015/16 απόφαςησ των 
Τπ. Οικονομύασ, Ανϊπτυξησ και Σουριςμού - Οικονομικών – Περιβϊλλοντοσ και 
ενϋργειασ (ΥΕΚ 293 Β/12-02-2016) περύ : Καυςύμων αυτοκινότων 
- αμόλυβδησ βενζύνησ -απαιτόςεισ και μϋθοδοι δοκιμών. 
Β. Πετρέλαιο θέρμανςησ 

Θα εύναι μύγμα αποςταγμϋνου πετρελαύου και μπορεύ να περιλαμβϊνει και πρόςθετα 
για βελτύωςη τησ απόδοςησ. Θα εύναι χρώματοσ κόκκινου με πετρελαιοειδό οςμό. Οι 
διαδικαςύεσ χρωματιςμού και ιχνηθϋτηςησ του πετρελαύου θϋρμανςησ καθώσ και οι 
προδιαγραφϋσ και οι μϋθοδοι ελϋγχου τησ κηροζύνησ θϋρμανςησ περιγρϊφονται ςτο 
ΥΕΚ 1273/Β/5-9-2003 (οι υπ’ αριθμ. 468/2002/2003 και 469/2002/2003 ΚΤΑ). Οι 
προδιαγραφϋσ και οι μϋθοδοι ελϋγχου του πετρελαύου θϋρμανςησ καθορύζονται 
ςτην υπ’ αριθμ. 467/2002/2003 ΚΤΑ (ΥΕΚ 1531β/16-10- 2003). 
 
Γ. Πετρέλαιο κίνηςησ 

Σο πετρϋλαιο κύνηςησ θα εύναι μύγμα υδρογονανθρϊκων, καθαρό, διαυγϋσ και δε θα 
περιϋχει νερό ό ϊλλεσ ξϋνεσ ύλεσ ςε ποςοςτϊ μεγαλύτερα των προβλεπομϋνων. Οι 
υδρογονϊνθρακεσ θα εύναι αποςτϊγματα πετρελαύου ό προώόν πυρολύςεωσ ό και 
μύγματα αυτών ςε ςωςτϋσ αναλογύεσ. Σο πετρϋλαιο κύνηςησ θα φϋρεται ςτην 
κατανϊλωςη με το φυςικό του χρώμα, την προςθόκη 
χρωςτικών ουςιών ό ιχνηθϋτη. Οι προδιαγραφϋσ και οι μϋθοδοι ελϋγχου του 
πετρελαύου κύνηςησ περιγρϊφονται ςτην υπ’ αριθμ. 355/2000/2001 Κοινό Τπουργικό 
Απόφαςη (ΥΕΚ 410Β/11-4-2001). 
Σο πετρϋλαιο θα καλύπτει τισ προδιαγραφϋσ που ορύζονται: 

α)  την  υπ’  αριθμ.  76/2016/16  ΚΤΑ  των  Τπ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ  - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ   -   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ   ΚΑΙ   ΕΝΕΡΓΕΙΑ   (ΥΕΚ   4217   Β/28-12-2016- 
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Διορθ.ςφαλμ. το ΥΕΚ 241 Β/2-2-17) περύ : Πετρελαύου εςωτερικόσ καύςησ (DIESEL) 
που χρηςιμοποιεύται ωσ καύςιμο κινητόρων – Απαιτόςεισ και μϋθοδοι δοκιμών. 
β) την υπ’ αριθμ. 316/2010/12 ΚΤΑ των Τπ. Οικονομικών - Ανϊπτυξησ, 
Ανταγωνιςτικότητασ και Ναυτιλύασ - Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ 
Αλλαγόσ – Προςταςύασ του Πολύτη (ΥΕΚ 501 Β/29-2-2012) : Προςαρμογό τησ ελληνικόσ 
νομοθεςύασ, ςτον τομϋα τησ ποιότητασ καυςύμων βενζύνησ και ντύζελ, προσ την 
οδηγύα 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, όπωσ 
τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθμ. 77/2016/16 ΚΤΑ (ΥΕΚ 4217 Β/28-12-2016) περύ : 
Σροποπούηςησ τησ απόφαςησ ΑΦ 316/2010, (ΥΕΚ 501/Β/2012), «Προςαρμογό τησ 
ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτον τομϋα τησ ποιότητασ καυςύμων προσ την οδηγύα 
2009/30/ΕΚ» με ςκοπό τη μεταφορϊ ςτο εθνικό δύκαιο των διατϊξεων τησ οδηγύασ 
(ΕΕ) 2015/1513 που αφορούν την τροποπούηςη των ϊρθρων τησ οδηγύασ 98/70/ΕΚ 
ςχετικϊ με την ποιότητα των καυςύμων βενζύνησ και ντύζελ, εκτόσ των ϊρθρων 7α 
ϋωσ 7ε αυτόσ». 
 
                 Δ. ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 
 
ημειώνεται ότι όπου αναγρϊφεται επώνυμο λιπαντικό ό λιπαντικό για επώνυμα οχόματα, η ονομαςύα αυτό 
εύναι ενδεικτικό . Σονύζεται  δε ότι η αναφορϊ τησ εμπορικόσ ονομαςύασ ςε καμύα περύπτωςη δεν αποτελεύ 
κριτόριο αποκλειςμού ϊλλησ προςφορϊσ. Η αναφορϊ γύνεται προσ διευκόλυνςη των ενδιαφερομϋνων για την 
ορθό κατανόηςη των απαιτούμενων προδιαγραφών. ε περύπτωςη προςφορϊσ ϊλλησ εμπορικόσ ονομαςύασ 
(μϊρκασ) τότε θα πρϋπει να τεκμηριώνεται από τον προςφϋροντα ότι το εύδοσ εύναι ιςοδύναμο ό καλύτερο 
από το ζητούμενο 
 

 ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ SAE 10w-40 (diesel oil ) 
υνθετικό πολύτυπο λιπαντικό υπερυψηλόσ απόδοςησ SAE 15w-40, παραςκευαςμϋνο από πρωτογενό υλικϊ 
& ειδικϊ πρόςθετα κατϊλληλο για τη λύπανςη & λειτουργύα όλων των ςύγχρονων πετρελαιοκινητόρων, με 
λύγη περιεκτικότητα ςε θεώκό τϋφρα , φωςφόρο  & θεύο ( low –SAPS). Η τεχνολογύα καταςκευόσ του θα 
εξαςφαλύζει ελϊχιςτη τριβό ςτα κινητϊ μϋρη του πετρελαιοκινητόρα ακόμα και κϊτω από ςκληρϋσ 
ςυνθόκεσ λειτουργύασ του, θα διατηρεύ τον κινητόρα καθαρό ακόμη και αν χρηςιμοποιηθεύ χαμηλόσ 
ποιότητασ πετρϋλαιο και θα επιτρϋπει μεγϊλα διαςτόματα αλλαγόσ του (τουλϊχιςτον ανϊ 100.000 ΦΛΜ).  
 Προδιαγραφές / εγκρίσεις 
ACEA E4,Ε6 – API CF – MB Sheet 228.5 ό MB Approval 228.51 - MAN Μ 3477/CRT –  VOLVO VDS -3 , 
CATERPILLAR ECF-1-a/ECF-2, ALLISON C-4, GLOBALDHD-1, RENAULT RV/RDL-2 
Κατϊλληλο για όλουσ τουσ τύπουσ των πετρελαιοκινητόρων 
υμβατό με πετρελαιοκινητόρεσ νϋασ τεχνολογύασ. 
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ SAE 10W-40 SUPER ( motor oil ) 
Ημιςυνθετικό  πολύτυπο λιπαντικό υψηλόσ ποιότητασ  SAE 10w-40, ειδικό για όλουσ τουσ τύπουσ 
ςύγχρονων  βενζινοκινητόρων νϋασ τεχνολογύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των καταλυτικών, 
πολυβϊλβιδων, turbo & injection και πετρελαιοκινητόρων επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών 
οχημϊτων, εγγυημϋνο για καλύτερη λύπανςη, ϊριςτη προςταςύα του κινητόρα ϋναντι φθορϊσ & 
διϊβρωςησ . Με αυξημϋνη αντοχό ςτη γόρανςη το οπούο θα παρϋχει την ιδιότητα να διατηρεύ το κινητόρα 
καθαρό από κατϊλοιπα καύςησ. 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
ACEA  Α3,Β3,Β4-  API  SL/CF -  VW 500,00, VW 502.00 & VW 505,00 - ΜB 229.1- BMW special oils   
υμβατό με κινητόρεσ νϋασ τεχνολογύασ.  
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016.  
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ SAE 5W - 30 SUPER ( motor oil ) 
υνθετικό (100%) πολύτυπο λιπαντικό υψηλόσ ποιότητασ  SAE 5w-30, ειδικό για όλουσ τουσ τύπουσ 
ςύγχρονων  βενζινοκινητόρων και πετρελαιοκινητόρων νϋασ τεχνολογύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
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καταλυτικών, πολυβϊλβιδων, turbo & injection και πετρελαιοκινητόρων επιβατικών και ελαφρών 
επαγγελματικών οχημϊτων με την απαύτηςη προδιαγραφόσ ACEA C3, εγγυημϋνο για καλύτερη λύπανςη, 
ϊριςτη προςταςύα του κινητόρα ϋναντι φθορϊσ & διϊβρωςησ. Κατϊλληλο για μϋγιςτη απόδοςη του 
κινητόρα διατηρώντασ τον καθαρό από κατϊλοιπα καύςησ, με εξοικονόμηςη καυςύμου και μειωμϋνεσ 
εκπομπϋσ καυςαερύων. 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
ACEA  Α3/Β3, Α3/Β4,  API SM/CF ,  VW 504.00/507.00,  MB 229.51- BMW lonlife Oil-04 , Opel Dexos 2 
υμβατό με κινητόρεσ νϋασ τεχνολογύασ. 
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΣΤΠΟΤ HVLP- ISO VG 68 
Τψηλόσ ποιοτικόσ ςτϊθμησ ενιςχυμϋνο λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών ςυςτημϊτων 
κατϊλληλο για ακραύεσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ. Διαθϋτει ϊριςτεσ αντιτριβικϋσ ιδιότητεσ και αντοχό ςε πολύ 
υψηλϊ φορτύα. Έχει πολύ μεγϊλη αντοχό ςε διϊτμηςη και εξαιρετικό ςυμπεριφορϊ ςτισ μεγϊλεσ 
μεταβολϋσ τησ θερμοκραςύασ. 
Κατϊλληλο για όλα τα υδραυλικϊ ςυςτόματα τα οπούα απαιτούν υδραυλικϊ λιπαντικϊ τύπου HVLP . 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
DIN 51524/3HVLΡ, ISO 6743/4 HV, VICKERS M-2950-S / I-286-S 
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  JCB GEAR OIL  HP 90 W 
Ειδικό βαλβολύνη JCB GEAR OIL  HP 90W για τη λύπανςη του μπροςτινού διαφορικού   ελαςτικοφόρου 
εκςκαφϋα-φορτωτό. Επιπλϋον θα πρϋπει να διαθϋτει τα κατϊλληλα πρόςθετα ώςτε να εξαςφαλύζεται η 
ςωςτό και αςφαλόσ λειτουργύα του μηχανόματοσ.  

Προδιαγραφές / εγκρίσεις  

API GL-5,   MIL-L-2105B (MONOGRADES), BRITISH MINISTRY OF DEFENCE CS 3000B, JCB STD 4000/0301,  JCB 
STD 4000/0305 
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 
Σονύζεται ότι η αναφορϊ τησ εμπορικόσ ονομαςύασ  ςε καμύα περύπτωςη δεν αποτελεύ κριτόριο 
αποκλειςμού ϊλλησ προςφορϊσ. Η αναφορϊ γύνεται προσ διευκόλυνςη των ενδιαφερομϋνων για την ορθό 
κατανόηςη των απαιτούμενων προδιαγραφών.  ε περύπτωςη προςφορϊσ ϊλλησ εμπορικόσ ονομαςύασ 
(μϊρκασ) τότε θα πρϋπει να τεκμηριώνεται από τον προςφϋροντα ότι το εύδοσ εύναι ιςοδύναμο ό 
καλύτερο από το ζητούμενο. 

 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  JCB GEAR OIL HP PLUS 
Ειδικό βαλβολύνη JCB GEAR OIL  HP PLUS για τη λύπανςη του οπύςθιου διαφορικού   ελαςτικοφόρου 
εκςκαφϋα-φορτωτό. Επιπλϋον θα πρϋπει να διαθϋτει τα κατϊλληλα πρόςθετα ώςτε να εξαςφαλύζεται η 
ςωςτό και αςφαλόσ λειτουργύα του μηχανόματοσ.  
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
JCB STD 4000/2200,   JCB Standard 400/2200 unique to JCB  
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 
Σονύζεται ότι η αναφορϊ τησ εμπορικόσ ονομαςύασ  ςε καμύα περύπτωςη δεν αποτελεύ κριτόριο 
αποκλειςμού ϊλλησ προςφορϊσ. Η αναφορϊ γύνεται προσ διευκόλυνςη των ενδιαφερομϋνων για την ορθό 
κατανόηςη των απαιτούμενων προδιαγραφών.  ε περύπτωςη προςφορϊσ ϊλλησ εμπορικόσ ονομαςύασ 
(μϊρκασ) τότε θα πρϋπει να τεκμηριώνεται από τον προςφϋροντα ότι το εύδοσ εύναι ιςοδύναμο ό 
καλύτερο από το ζητούμενο. 

 JCB TRASMITION FLUID EP 10W 
Τψηλόσ ποιότητασ λιπαντικό JCB TRASMITION FLUID EP 10W κατϊλληλο για τη λειτουργύα του 
ςυςτόματοσ μετϊδοςησ κύνηςησ και υδραυλικών ςυςτημϊτων ελαςτικοφόρου εκςκαφϋα – φορτωτό. 
Επιπλϋον θα πρϋπει να διαθϋτει τα κατϊλληλα πρόςθετα ώςτε να εξαςφαλύζεται η ςωςτό και αςφαλόσ 
λειτουργύα του μηχανόματοσ.   
Προδιαγραφές /εγκρίσεις  
TRASMITION FLUID EP 10W,  JCB STD 4000/2501,   JCB STD 4000/2505, CATERPILLAR TO-4  ALLISON C-4 
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 
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Σονύζεται ότι η αναφορϊ τησ εμπορικόσ ονομαςύασ  ςε καμύα περύπτωςη δεν αποτελεύ κριτόριο 
αποκλειςμού ϊλλησ προςφορϊσ. Η αναφορϊ γύνεται προσ διευκόλυνςη των ενδιαφερομϋνων για την ορθό 
κατανόηςη των απαιτούμενων προδιαγραφών.  ε περύπτωςη προςφορϊσ ϊλλησ εμπορικόσ ονομαςύασ 
(μϊρκασ) τότε θα πρϋπει να τεκμηριώνεται από τον προςφϋροντα ότι το εύδοσ εύναι ιςοδύναμο ό 
καλύτερο από το ζητούμενο. 

 ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ JCB ENGINE OIL HP 15w-40 
Λιπαντικό  JCB ENGINE OIL HP 15w-40  για τετρϊχρονουσ πετρελαιοκινητόρεσ turbo, 
υπερτροφοδοτούμενουσ και υψηλόσ απόδοςησ.  Κατϊλληλο και για τη λειτουργύα ελαςτικοφόρου 
εκςκαφϋα – φορτωτό. Επιπλϋον θα πρϋπει να διαθϋτει τα κατϊλληλα πρόςθετα ώςτε να εξαςφαλύζεται η 
ςωςτό και αςφαλόσ λειτουργύα του μηχανόματοσ.   
 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
ACEA E2,B2,A2   API CF-4 / CF / SG,   JCB STD 4001/1500, JCB STD 4001/1505 
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 
Σονύζεται ότι η αναφορϊ τησ εμπορικόσ ονομαςύασ  ςε καμύα περύπτωςη δεν αποτελεύ κριτόριο 
αποκλειςμού ϊλλησ προςφορϊσ. Η αναφορϊ γύνεται προσ διευκόλυνςη των ενδιαφερομϋνων για την ορθό 
κατανόηςη των απαιτούμενων προδιαγραφών.  ε περύπτωςη προςφορϊσ ϊλλησ εμπορικόσ ονομαςύασ 
(μϊρκασ) τότε θα πρϋπει να τεκμηριώνεται από τον προςφϋροντα ότι το εύδοσ εύναι ιςοδύναμο ό 
καλύτερο από το ζητούμενο. 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΤΓΡΟ JCB HYDRAULIC FLUID HP 15 
Ειδικό υδραυλικό υγρό JCB HYDRAULIC FLUID HP 15 κατϊλληλο για τη λειτουργύα εμβαπτιζόμενων φρϋνων 
και υδραυλικού ςυςτόματοσ ελαςτικοφόρου εκςκαφϋα – φορτωτό. Επιπλϋον θα πρϋπει να διαθϋτει τα 
κατϊλληλα πρόςθετα ώςτε να εξαςφαλύζεται η ςωςτό και αςφαλόσ λειτουργύα του μηχανόματοσ.   
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
JCB HYDRAVLC FLUID,  HP 15-JCB STD 4002/0503,   DIN 51524 PART3 CATEGORY HVLP,  DIN 51502 CATEGORY 
HVLP 
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 
Σονύζεται ότι η αναφορϊ τησ εμπορικόσ ονομαςύασ  ςε καμύα περύπτωςη δεν αποτελεύ κριτόριο 
αποκλειςμού ϊλλησ προςφορϊσ. Η αναφορϊ γύνεται προσ διευκόλυνςη των ενδιαφερομϋνων για την ορθό 
κατανόηςη των απαιτούμενων προδιαγραφών.  ε περύπτωςη προςφορϊσ ϊλλησ εμπορικόσ ονομαςύασ 
(μϊρκασ) τότε θα πρϋπει να τεκμηριώνεται από τον προςφϋροντα ότι το εύδοσ εύναι ιςοδύναμο ό 
καλύτερο από το ζητούμενο. 

 ΕΙΔΙΚΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΤΓΡΟ JCB HYDRAULIC FLUID ΗP 46 
Ειδικό υδραυλικό υγρό JCB HYDRAULIC FLUID HP 46 κατϊλληλο για τη λειτουργύα υδραυλικού ςυςτόματοσ 
ελαςτικοφόρου εκςκαφϋα – φορτωτό. Επιπλϋον θα πρϋπει να διαθϋτει τα κατϊλληλα πρόςθετα ώςτε να 
εξαςφαλύζεται η ςωςτό και αςφαλόσ λειτουργύα του μηχανόματοσ. 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις 
JCB HYDRAYLIC HP 46,   JCB STD 4002/0801,  JCB STD 4002/0805,  DIN 51524 PART2 CATEGORY HLP,  DIN 
51502 CATEGORY HLP 
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 
Σονύζεται ότι η αναφορϊ τησ εμπορικόσ ονομαςύασ  ςε καμύα περύπτωςη δεν αποτελεύ κριτόριο 
αποκλειςμού ϊλλησ προςφορϊσ. Η αναφορϊ γύνεται προσ διευκόλυνςη των ενδιαφερομϋνων για την ορθό 
κατανόηςη των απαιτούμενων προδιαγραφών.  ε περύπτωςη προςφορϊσ ϊλλησ εμπορικόσ ονομαςύασ 
(μϊρκασ) τότε θα πρϋπει να τεκμηριώνεται από τον προςφϋροντα ότι το εύδοσ εύναι ιςοδύναμο ό 
καλύτερο από το ζητούμενο. 

 ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ SUPER 20W-50 
Τψηλόσ απόδοςησ  πολύτυπο λιπαντικό υπερυψηλόσ απόδοςησ SAE 20w-50, παραςκευαςμϋνο από 
πρωτογενό υλικϊ & ειδικϊ πρόςθετα κατϊλληλο για τη λύπανςη & λειτουργύα όλων των  
πετρελαιοκινητόρων. Η τεχνολογύα καταςκευόσ του θα εξαςφαλύζει ελϊχιςτη τριβό ςτα κινητϊ μϋρη του 
πετρελαιοκινητόρα ακόμα και κϊτω από ςκληρϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ του, θα διατηρεύ τον κινητόρα 
καθαρό ακόμη και αν χρηςιμοποιηθεύ χαμηλόσ ποιότητασ πετρϋλαιο και θα επιτρϋπει μεγϊλα διαςτόματα 
αλλαγόσ του (τουλϊχιςτον ανϊ 100.000 ΦΛΜ).  
Προδιαγραφές / εγκρίσεις    
API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ,  ACEA E2/B3/ A3,  VOLVO VDS, MAN 271,ALLISON C-4, MB 228.1/229.1   
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Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  75w-90 
Πολύτυπη βαλβολύνη κυρύωσ για διαφορικϊ και για χειροκύνητα κιβώτια ταχυτότων. Κατϊλληλη για 
επαγγελματικϊ και επιβατικϊ οχόματα, αγροτικϊ μηχανόματα, van και λεωφορεύα.    
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
ύμφωνη με τα πρότυπα API GL 5, SAE J2360, MB sheet 235.       
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνη με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ SUPER ENERGY 2Σ 
Τψηλόσ απόδοςησ ςυνθετικό λιπαντικό 100% ,κατϊλληλο για τη λύπανςη 2χρονων κινητόρων 
μοτοςικλετών το οπούο θα καλύπτει τισ απαιτόςεισ όλων των καταςκευαςτών. 
Αναμειγνυόμενο ςε αναλογύα 1:50 ϋωσ 1:100 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις    
ISO –L-EGD, JASO FC  
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΙΝΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ SAE 10W/30 
Τψηλόσ τεχνολογύασ πολύτυπο λιπαντικό SAE 10w/30  για ςυςτόματα μετϊδοςησ κύνηςησ, υδραυλικϊ 
ςυςτόματα, το διαφορικό και τα φρϋνα των τρακτϋρ και οχημϊτων εκτόσ δρόμου. τη ςύςταςό του 
περιϋχει ϋνα επιλεγμϋνο πακϋτο προςθϋτων που εξαςφαλύζει κορυφαύα ςυμπεριφορϊ του κιβωτύου 
ταχυτότων και των υδραυλικών ςυςτημϊτων, εξαφανύζοντασ το ενοχλητικό ςφύριγμα των φρϋνων. 
Προφυλϊςςει από φθορϋσ και διαβρώςεισ, χαρύζει μακροζωύα ςτα φύλτρα και προςφϋρει εξαιρετικό 
απόδοςη ςτισ χαμηλϋσ θερμοκραςύεσ.  
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
API CD-CE/SF, GL-4 (80W), MASSEY FERGUSON HF 1135, 1141, 1143, JOHN DEER JDN 206/D , CATERPILLAR TO-
2,CASE INTERNATIONAL MS 1207,1209,FORD M2C 134D , KOMATSU, CATERPILLAR TO-2 • ZF TE-ML-03E/05E   
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΕΙΔΙΚΟ  ΤΠΕΡΕΝΙΦΤΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ SAE 20W/40 
Ειδικό υπερενιςχυμϋνο λιπαντικό  SAE 20w/40 πολλαπλόσ χρόςησ για τρακτϋρ. Κατϊλληλο για τον 
κινητόρα, το υδραυλικό ςύςτημα, το κιβώτιο ταχυτότων, το διαφορικό και τα εμβαπτιζόμενα φρϋνα (wet 
brakes). Κατϊλληλο για αγροτικούσ ελκυςτόρεσ που λειτουργούν κϊτω από ςκληρϋσ ςυνθόκεσ, κρύο, 
ζϋςτη, βαρύ φορτύο, ςκόνη, λϊςπη κ.λπ.  
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
API GL4, API CG-4/SF, MASSEY FERGUSON HF 1135, 1141, 1143, JOHN DEER JDN 206/D , CATERPILLAR TO-2, 
CASE INTERNATIONAL MS 1207,1209, FORD M2C 1340 , KOMATSU, ZF TE-ML-06A/B/C,07B • CASE NEW 
HOLLAND 3525 & 3526  
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ MULTIGRADE SAE 20W – 50 
Τπερενιςχυμϋνο πολύτυπο λιπαντικό υψηλών προδιαγραφών SAE 20W-50, κατϊλληλο για 
βενζινοκινητόρεσ, ελαφρούσ πετρελαιοκινητόρεσ και κινητόρεσ υγραερύου (LPG). Εξαςφαλύζει απόλυτη 
προςταςύα ςτον κινητόρα. 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
ACEA: A3/B3  -  API:SL/CF - Mercedes Benz 229.1 - VW 505.00 
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΨΝ ΜΕΣΑΔΟΕΨΝ DEXRON III 
Ειδικό λιπαντικό υψηλόσ ποιότητασ και τεχνολογύασ κατϊλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτότων, 
μετατροπεύσ ροπόσ επιβατικών και επαγγελματικών οχημϊτων και υδραυλικϊ ςυςτόματα διεύθυνςησ που 
ϋχουν ςχεδιαςτεύ να λειτουργούν με υγρϊ τύπου Dexron III. Ικανό να παρϋχει μεύωςη τριβών και ϊριςτη 
λειτουργύα των μετατροπϋων ροπόσ κι μεγϊλο εύροσ θερμοκραςιακόσ λειτουργύασ. 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
ύμφωνο με τισ προδιαγραφϋσ DEXRON III, ΑLLSON C-4,  CAT - TO-2,  VOITH,  MB 236.7 RENK,  ZF TF -ML-
09/11/14, MAN 339-D  
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
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Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΓΡΑΟ ΛΙΘΙΟΤ 
Γρϊςο γενικόσ χρόςησ με βϊςη το Λύθιο (Li) με μεγϊλη αντοχό ςτο ξϋπλυμα από νερό και χημικό 
ςταθερότητα. Προςφϋρει αντιςκωριακό και αντιδιαβρωτικό προςταςύα.  Πληρού τισ απαιτόςεισ όλων των 
καταςκευαςτών αυτοκινότων.  Θερμοκραςύα λειτουργύασ -30οC ϋωσ + 130οC. 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
ύμφωνο με τα πρότυπα Κ2Κ-30, ΜΒ 267, VW TL 735, NLGI class 2      
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  80w-90 
Πολύτυπη βαλβολύνη κυρύωσ για διαφορικϊ και για χειροκύνητα κιβώτια ταχυτότων. Κατϊλληλη για 
επαγγελματικϊ και επιβατικϊ οχόματα, αγροτικϊ μηχανόματα, van και λεωφορεύα.    
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
ύμφωνη με τα πρότυπα API GL 5, SAE J2360, MB sheet 235.20, MAN 342 ML, ZF TE-ML 05 Α, 07A, 08, 16Β, 
17Β, 19Β, 21Α,  Scania STO 1:0       
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνη με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80-90 LSD 
Βαλβολύνη οδοντωτών τροχών με πρόςθετα υψηλόσ πύεςησ, ςχεδιαςμϋνο για τισ ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ 
τριβόσ που επικρατούν ςτα διαφορικϊ περιοριςμϋνησ ολύςθηςησ (Limited Slip) και ςτα υποειδό γρανϊζια. 
Κατϊλληλο για κιβώτια ταχυτότων και για πύςω ϊξονεσ (Limited Slip) καθώσ και για ςυμβατικϊ διαφορικϊ.   
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
ύμφωνη με τα πρότυπα API GL-5+LS, ZF TE-ML 05C, 12C       
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνη με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΤΓΡΟ ΥΡΕΝΨΝ DOT 4 
υνθετικό υγρό φρϋνων και ςυμπλεκτών. Κατϊλληλο για όλουσ τουσ τύπουσ των επιβατικών και 
επαγγελματικών οχημϊτων. Κατϊλληλο για ςκληρϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ.  
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
ύμφωνο με τα πρότυπα SAE J1703, FMVSS 116 DOT3 & DOT4, υπερκαλύπτει τισ απαιτόςεισ τησ DOT 5.1, JIS 
K 2233       
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΤΓΡΟ ΥΡΕΝΨΝ DOT 3 
υνθετικό υγρό φρϋνων και ςυμπλεκτών. Κατϊλληλο για όλουσ τουσ τύπουσ των επιβατικών και 
επαγγελματικών οχημϊτων. Κατϊλληλο για ςκληρϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ.  
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
ύμφωνο με τα πρότυπα SAE J1703, FMVSS 116 DOT3 & DOT4, υπερκαλύπτει τισ απαιτόςεισ τησ DOT 5.1, JIS 
K 2233       
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΡΨΝ  ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ SAE 15W/40 (diesel oil ) 
Πολύτυπο  λιπαντικό υψηλόσ απόδοςησ  SAE 15w/40 κατϊλληλο για τη λειτουργύα κινητόρων diesel  
αγροτικών μηχανημϊτων, εμπλουτιςμϋνο με ειδικϊ πρόςθετα υψηλόσ τεχνολογύασ. 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
API CL 4-/CF ACEA E2,E7 , CATERPILLAR ECF-1 ,MB SHEET 228.3, MAN 3275, FORD M2C159C,MASSEY 
FERGUSON ,M 1139, JOHN DEER JDMJ27,ZF TE-ML 06,07  
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

  ΑΝΣΙΧΤΚΣΙΚΟ G12 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
SRPS H.Z2.010 tip 3-ORGANSKI, BS 6580,ASTM D3306,PORSCHE, VW/AUDI-TL 774D/F, DBL 7700.30MB 325.3, 
MAN 324-ANF, SCANIA TI 02-89 0813 T/B/M sv, MTU MTL 5048 
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016.    
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΑΝΣΙΧΤΚΣΙΚΟ G11 
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  



 

 

 

Σελίδα 64 

VW TL 774C,ASTMD 3306, STN 66 8910:1983 
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016.    
Εφοδιαςμϋνο με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  85W-140 
Πολύτυπη βαλβολύνη κυρύωσ για διαφορικϊ και για χειροκύνητα κιβώτια ταχυτότων. Κατϊλληλη για 
επαγγελματικϊ και επιβατικϊ οχόματα, αγροτικϊ μηχανόματα, van και λεωφορεύα.    
Προδιαγραφές / εγκρίσεις  
ύμφωνη με τα πρότυπα API GL 5, FORD SQM-2C-9002AA, MB-APPROVAL 235.0, MAN 342 TYPE M2, ZF TE-
ML 05 Α, 07A, 08, 16Β, 17Β, 19B     
Παραγωγόσ ϋτουσ 2016. 
Εφοδιαςμϋνη με πιςτοποιητικό καταλληλότητασ ςύμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ & διεθνό πρότυπα. 

 ΑΝΣΙΚΟΤΡΙΑΚΟ ΠΡΕΙ (400ml)  
Κατϊλληλο για να ςταματϊ τα τριξύματα, να απομακρύνει την υγραςύα , να καθαρύζει & προςτατεύει 
κινητϊ μϋρη , να χαλαρώνει ςκουριαςμϋνα μϋρη, να ελευθερώνει μπλοκαριςμϋνουσ μηχανιςμούσ   

  
ΠΡΕΙ ΓΡΑΟ 
πρϋι γρϊςο με τεφλόν: Για λύπανςη ςε μϋρη που υπόκεινται ςε μεγϊλεσ τριβϋσ. Κατϊλληλο για εργαλεύα 
βαριϊσ χρόςησ. Προςταςύα ςτισ υψηλϋσ διαφορϋσ θερμοκραςύασ (150  βαθμούσ C). Αδιϊβροχο. Λύπανςη 
μηχανικών τμημϊτων από μϋταλλο ό πλαςτικό. Εμποδύζει τη φθορϊ και το κόλλημα. Εξαύρετη μηχανικό 
και θερμικό ςταθερότητα. Με επιπλϋον ειδικό μακρύ ακροφύςιο ψεκαςμού. 

 ΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΡΜΠΙΡΑΣΕΡ 
πρϋι καθαριςμού καρμπιρατϋρ- injection (εςωτερικϊ και εξωτερικϊ) 

 AdBlue 
Πρόςθετο  για ςύςτημα επιλεκτικόσ κατϊλυςησ 
Προδιαγραφϋσ / εγκρύςεισ 
DIN 70070 –ISO 22241 cefic-Quality Assurance Guidance  
Document AUS 32.  

 Ταλοκαθαριςτήρεσ :  
Από μαλακό ελαςτικό καταςκευόσ εντόσ του ϋτουσ αγορϊσ , επώνυμοι  

 υςςωρευτήσ ( μπαταρία )  εκκίνηςησ 
Οι ςυςςωρευτϋσ  πρϋπει να πληρούν τισ απαιτόςεισ του καταςκευαςτό του κϊθε οχόματοσ και νξα εύναι 
ϋτοιμεσ προσ τοποθϋτηςη ςτο όχημα ό μηχϊνημα  , θα εύναι κλειςτού τύπου  ϋτςι ώςτε να απαιτεύται 
ελϊχιςτη ςυντόρηςη . Η καταςκευό τουσ θα πρϋπει να ϋχει γύνει το πολύ 4 μόνεσ πριν την ημερομηνύα 
προμόθειασ από τον δόμα  

 
 

              ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΤΙΜΨΝ  
 

ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΗ 
Οι προδιαγραφϋσ των καυςύμων κύνηςησ και θϋρμανςησ που απαιτούνται για την 
κύνηςη των οχημϊτων καθώσ και για τη θϋρμανςη των κτηρύων του Δόμου ϊμησ 
και των νομικών προςώπων, θα εύναι χωρύσ προςμύξεισ με νερό ό ϊλλο καύςιμο, 
όπωσ ϊλλωςτε ορύζονται από τα αρμόδια όργανα του κρϊτουσ και θα εύναι 
ςύμφωνεσ με τα παρακϊτω: 

1) Πετρέλαιο Θέρμανςησ CPV 09135100-5 
Θα καλύπτει τισ προδιαγραφϋσ που ορύζονται α) ςτην Τπουργικό απόφαςη 467/2002 
ΥΕΚ 1531/2003 τεύχοσ Β' β) ςτην Τπουργικό απόφαςη 469/2002 ΥΕΚ 1273/2003 τεύχοσ 
Β' 3) ΑΦ 291/2003 ΥΕΚ 332/2004 τεύχοσ Β'. 

2) Πετρέλαιο Κίνηςησ CPV 09134100-8 
Θα καλύπτει τισ προδιαγραφϋσ που ορύζονται α) ςτην Τπ. απόφαςη 514/2004 ΥΕΚ 
1490/2006 τεύχοσ Β' και β) ςτην ΑΦ 291/2003 ΥΕΚ 332/2004 τεύχοσ Β'. 

3) Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων CPV 09132100-4 
Θα καλύπτει τισ προδιαγραφϋσ που ορύζονται α) ςτην ΑΦ 510/2004 ΥΕΚ 872/2007 
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τεύχοσ Β' και β) ςτη ΑΦ 291/2003 ΥΕΚ 332/2004 τεύχοσ Β'. 
 
Σονύζεται ότι ο Δόμοσ ϊμησ και τα νομικϊ του πρόςωπα διατηρούν το δικαύωμα να 
αποςτϋλλουν δεύγματα από τα καύςιμα ςτο Γενικό Φημεύο του Κρϊτουσ, ώςτε να 
ελϋγχεται τόςο η ποιότητα όςο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενεσ 
προδιαγραφϋσ. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Οι ανϊγκεσ για καύςιμα και λιπαντικϊ για το  Δόμο και τα νομικϊ του πρόςωπα για 
την περύοδο ϋωσ λόξη του υμβατικού αντικειμϋνου  ενδεικτικϊ θα ϋχουν ωσ εξόσ: 
 

Οικ. Έτοσ 2022 : 
(με  τιμέσ πετρελαίου θέρμανςησ  1,25 /Λίτρο, πετρελαίου κίνηςησ 1,599 €/ Λίτρο και βενζίνη 

κίνηςησ 95 οκτανίων 1,858€/λίτρο ςύμφωνα με καθημερινό δελτίο επιςκόπηςησ τιμών 
υγρών καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξησ ςτισ 24 Ιανουαρίου 2022) 

 
  ΚΑΤΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε 
ΛΙΣΡΑ 

ΑΞΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ (ΜΕ ΥΠΑ) 

1 Πετρϋλαιο θϋρμανςησ 1.600,00 2.000,00 € 

2 Πετρϋλαιο κύνηςησ 6.879,30                                      11.000,00€ 
   

3 Βενζύνη Αμόλυβδη απλό 2.691,07 5.000,00 € 

4 Λιπαντικϊ  , κλπ  2.000,00 € 

 

 
ΚΑΤΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 

 
Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε ΛΙΣΡΑ ΑΞΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ (ΜΕ ΥΠΑ) 

1 Βενζύνη Αμόλυβδη 2.421,96  4.500,00€ 

2 Λιπαντικϊ   500,00€ 

 
 

ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΨΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α/Α1) ΚΑΙ 
ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α/Α 2) 

 

Α/Α           ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε ΛΙΣΡΑ       ΑΞΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ (ΜΕ ΥΠΑ) 

1 Πετρϋλαιο θϋρμανςησ 8.000 10.000€ 

2 Πετρϋλαιο θϋρμανςησ 6.400 8.000,00€ 
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ΤΝΟΛΙΚΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ  έτουσ 2022 
Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε 

ΛΙΣΡΑ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
Ε ΕΤΡΨ (€) 

1 Πετρέλαιο θέρμανςησ 16.000 20.000,00 
 

2 Πετρέλαιο κίνηςησ 6.879,30 11.000,00 
 

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 2021 5.113,03 9.500,00 
 

4 Λιπαντικά  2.500,00 
 

    
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΥΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΕΣΟΤ 2022 
 

25.000 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΥΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΙΚΨΝ 
ΠΡΟΨΠΨΝ ΕΣΟΤ 2022 

 

18.000 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΥΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ ΕΣΟΤ 2022 

 

43.000 

 

 
Οικ. Έτοσ 2023 : 

(με  τιμέσ πετρελαίου θέρμανςησ  1,25 /Λίτρο, πετρελαίου κίνηςησ 1,599 €/ Λίτρο και βενζίνη 
κίνηςησ 95 οκτανίων 1,858€/λίτρο ςύμφωνα με καθημερινό δελτίο επιςκόπηςησ τιμών 

υγρών καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξησ ςτισ 24 Ιανουαρίου 2022) 
 

  ΚΑΤΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε 
ΛΙΣΡΑ 

ΑΞΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ (ΜΕ 
ΥΠΑ) 

1 Πετρϋλαιο θϋρμανςησ 2.800,00 3.500,00 € 

2 Πετρϋλαιο κύνηςησ 12.507,82                        20.000,00€ 
   

3 Βενζύνη Αμόλυβδη 4.305,70 8.000,00 € 

4 Λιπαντικϊ  , κλπ  3.500,00 € 

 

 
ΚΑΤΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 

 
Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε ΛΙΣΡΑ ΑΞΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ (ΜΕ 

ΥΠΑ) 
1 Βενζύνη Αμόλυβδη 4.843,92  9.000,00€ 

2 Λιπαντικϊ  1.000,00€ 

 
ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΨΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α/Α1) ΚΑΙ 
ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α/Α 2) 

 

Α/Α           ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε ΛΙΣΡΑ       ΑΞΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ (ΜΕ 
ΥΠΑ) 

1 Πετρϋλαιο θϋρμανςησ 14.400 18.000€ 

2 Πετρϋλαιο θϋρμανςησ 11.200 14.000,00€ 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ  έτουσ 2023 
Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε 

ΛΙΣΡΑ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜ
Ο Ε ΕΤΡΨ (€) 

1 Πετρέλαιο θέρμανςησ 28.400 35.500,00 
 

2 Πετρέλαιο κίνηςησ 12.507,82 20.000,00 
 

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 2021 9.149,64 17.000,00 
 

4 Λιπαντικά  4.500,00 
 

    
 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΥΠΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΕΣΟΤ 2023 

 

 45.000 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΥΠΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ 

ΕΣΟΤ 2023 
 

 32.000 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΥΠΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ ΕΣΟΤ 2023 

 

 77.000 

 

 
 
 

Οικ. Έτοσ 2024 : 
(με  τιμέσ πετρελαίου θέρμανςησ  1,25 /Λίτρο, πετρελαίου κίνηςησ 1,599 €/ Λίτρο και βενζίνη 

κίνηςησ 95 οκτανίων 1,858€/λίτρο ςύμφωνα με καθημερινό δελτίο επιςκόπηςησ τιμών 
υγρών καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξησ ςτισ 24 Ιανουαρίου 2022) 

 
 

  ΚΑΤΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε 
ΛΙΣΡΑ 

ΑΞΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ (ΜΕ ΥΠΑ) 

1 Πετρϋλαιο θϋρμανςησ 2.800,00 3.500,00 € 

2 Πετρϋλαιο κύνηςησ 12.507,82                                                   20.000,00€ 
   

3 Βενζύνη Αμόλυβδη 4.305,70 8.000,00 € 

4 Λιπαντικϊ  , κλπ  3.500,00 € 

 
 

ΚΑΤΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 
 
Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε ΛΙΣΡΑ ΑΞΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ (ΜΕ ΥΠΑ) 

1 Βενζύνη Αμόλυβδη 4.843,92  9.000,00€ 

2 Λιπαντικϊ  1.000,00€ 

 
 

ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΨΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α/Α1) ΚΑΙ 
ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α/Α 2) 
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Α/Α           ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε ΛΙΣΡΑ       ΑΞΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ (ΜΕ ΥΠΑ) 

1 Πετρϋλαιο θϋρμανςησ 14.400 18.000€ 

2 Πετρϋλαιο θϋρμανςησ 11.200,00 14.000,00€ 

 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ  έτουσ 2024 
Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ Ε 

ΛΙΣΡΑ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ε 
ΕΤΡΨ (€) 

1 Πετρέλαιο θέρμανςησ 28.400,00 35.500,00 
 

2 Πετρέλαιο κίνηςησ 12.507,821 20.000,00 
 

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 2021 9.149,64 17.000,00 
 

4 Λιπαντικά  4.500,00 
 

    
 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΥΠΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΕΣΟΤ 2024 

 

 45.000 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΥΠΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΙΚΨΝ 
ΠΡΟΨΠΨΝ ΕΣΟΤ 2024 

 

 32.000 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΥΠΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ 

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ 
ΕΣΟΤ 2024 

 

 77.000 

 

Η προμόθεια των υλικών  θα γύνει ςε τϋςςερισ ομϊδεσ (μύα για πετρϋλαιο θϋρμανςησ 
μύα για πετρϋλαιο κύνηςησ , μύα για βενζύνη κύνηςησ και μύα για λιπαντικϊ ). Σο 
χαρακτηριςτικό τησ κϊθε ομϊδασ εύναι ότι η παρϊδοςη  που τησ αναλογεύ θα γύνεται 
ςτα όρια του Δόμου. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δώςουν προςφορϊ, ΜΟΝΟ για 

όλεσ τισ ομϊδεσ.  
Οι ποςότητεσ των καυςίμων και λιπαντικών που θα αναγράφονται ςτη ςύμβαςη είναι 
ενδεικτικέσ. Κατά την εκτέλεςή τησ επιτρέπεται από την Τπηρεςία η προμήθεια 
μεγαλύτερων ή μικρότερων ποςοτήτων από το κάθε υλικό που αναγράφεται ςτη ςύμβαςη, 
οι οποίεσ ποςότητεσ είναι ενδεικτικέσ καθόςον είναι πρακτικά αδύνατο να υπολογιςτούν οι 
ακριβείσ κατά έτοσ ποςότητεσ ανά είδοσ καυςίμου. ε καμία περίπτωςη όμωσ δεν 
επιτρέπεται η υπέρβαςη τησ ςυνολικήσ αξίασ του ςυμβατικού αντικειμένου είτε κατά έτοσ, 
είτε ςτο ςύνολο των ετών. 
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΨΝ 
ΠΡΟΨΠΨΝ (ΕΣΗ 2022, 2023, 2024) 

 
Α.Α ΕΙΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

Λίτρα  

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΑΝΕΤ  

ΥΠΑΑΝΑΥΟΡΑ 

ΤΝΟΛΟ ΕΤΡΨ 

ΑΝΕΤ ΥΠΑ 

 

 

 
   

1 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΗ  

Για τα έτη 2022 – 2023 & 2024 

CPV 09132100-4 

Λίτρα 23.413,635 1,4983 35.080,65 

2 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ 

Για τα έτη 2022 – 2023 & 2024 

CPV 09134200-9 

Λίτρα 31.895,33 1,2895 41.129,03 

3 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ 

Για τα έτη 2022 – 2023 & 2024 

CPV 09135100-5 

Λίτρα 72.800,00 1,00806 73.387,09 

4 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ Γηα ηα έηε 2022 – 2023 & 2024 

CPV 09211000-1 

ΤΠΟ

ΟΜΑ

ΔΑ 4 

 
1 

 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ SAE 15w-40 (diesel 
oil ) 
ςε Δοχεύα 20 λύτρων ) 

Λύτρα 250 7,00 1750,00 

2 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ SAE 10W-40 SUPER ( 
motor oil ) 
Ημιςυνθετικό  πολύτυπο 

λιπαντικό υψηλόσ ποιότητασ  

SAE 10w-40 

Λύτρα 50 6,79 339,64 

3 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ SAE 5W - 30 SUPER ( 
motor oil ) 
 

Λύτρα 30  7,40 222,00 

4 
ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΣΎΠΟΤ 
HVLP- ISO VG 68 
 
 
 
 

Λύτρα 100 4,40 440,00 

5 
 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  JCB GEAR OIL  HP 
90 W 
 

Λύτρα 20 4,40 88,00 

6 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  JCB GEAR OIL HP 
PLUS 
 

Λύτρα 20 5,00 100,00 

7 
JCB TRASMITION FLUID EP 10W 
 

Λύτρα 20 5,50 110,00 

8 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ JCB ENGINE OIL HP 
15w-40 
 

Λύτρα 250 6,00 1.500,00 

9 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΤΓΡΟ JCB 
HYDRAULIC FLUID HP 15 
 

Λύτρα 10 8,00 80,00 

10 
ΕΙΔΙΚΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟ ΤΓΡΟ JCB 
HYDRAULIC FLUID ΗP 46 
 

Λύτρα 180 4,00 720,00 

11 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ SUPER 20W-50 
 

Λύτρα 18 5,00 90,00 

12 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  75w-90 
 

Λύτρα 5 4,00 20,00 
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13 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ SUPER ENERGY 2Σ 
 

Λύτρα 13 6,00 78,00 

14 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΜΕΣΑΔΟΗ 
ΚΙΝΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ 
ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ SAE 10W/30 

 

Λύτρα 8 5,00 40,00 

15 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΠΕΡΕΝΙΦΤΜΕΝΟ 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ 
ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ SAE 20W/40 

 

Λύτρα 5 4,40 22,00 

16 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ MULTIGRADE SAE 
20W – 50 
 

Λύτρα 5 5,00 20,00 

17 
ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΨΝ 
ΜΕΣΑΔΟΕΨΝ DEXRON III 
 

Λύτρα 20 4,8 96,00 

18 ΓΡΑΟ   ΛΙΘΙΟΤ 
 

Λύτρα 40 5,50 220,00 

19 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  80w-90 
 

Λύτρα 5 4,00 20,00 

20 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80-90 LSD 
 

Λύτρα 10 7,00 70,00 

21 ΤΓΡΟ ΥΡΕΝΨΝ DOT 4 
 

Λύτρα 4 4,5 18,00 

22 
ΤΓΡΟ ΥΡΕΝΨΝ DOT 3 
 

Λύτρα 2 5,00 10,00 

23 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΡΨΝ  
ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ SAE 10W/40 
(diesel oil ) 
 

Λύτρα 100 4,70 470,00 

24 
ΑΝΣΙΧΤΚΣΙΚΟ G12 
 

Λύτρα 20 2,00 40,00 

25 
ΑΝΣΙΧΤΚΣΙΚΟ G11 
ΔΟΦΕΙΟ  4 LITR   

      TEM 100 4,50 450,00 

26 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ  85W-140 
 

Λύτρα 4 4,61 18,44 

 
27 

Αντιςκουριακό ςπρϋι (400ml)  
ΣΕΜ 20 6,00 120,00 

28 
πρϋι γρϊςο  

ΣΕΜ 6 6,00 36,00 

29 
πρϋι καθαριςμού 
καρμπιρατϋρ  

ΣΕΜ 5 6,00 30,00 
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30 
AdBlue , 
πρόςθετο για ςύςτημα 
επιλεκτικόσ κατϊλυςησ 

Λύτρα 60 0,9 54,00 

 
31 

Ταλοκαθαριςτόρεσ  επιβατικών 
και ημιφορτηγών 

ζεύγοσ 30 15 450,00 

 
32 

υςςωρευτόσ εκκύνηςησ 62 AH 
τεμ 5 57,230 286,15 

 
33 

υςςωρευτόσ εκκύνηςησ 75 AH 
τεμ 5 65,00 325,00 

 
34 

υςςωρευτόσ εκκύνηςησ 95 AH 
τεμ 5 97,00 485,00 

 
35 

υςςωρευτόσ εκκύνηςησ 120 AH 
τεμ 3 152,00 456,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 1425   

4 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΨΝ ΑΝΕΤ ΥΠΑ 9.274,23 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΤ ΥΠΑ 

ΕΣΨΝ 2022,2023,2024 
158.871,00€ 

Υ.Π.Α. 24% 38.129,04 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΥΠΑ 

ΕΣΨΝ 2022,2023,2024 
197.000,04 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο τησ προμήθειασ 
 

Η παρούςα μελϋτη αφορϊ ςτην προμόθεια πετρελαίου κίνηςησ, θέρμανςησ  
Αμόλυβδησ βενζίνησ και λιπαντικών  για τισ ανϊγκεσ του Δήμου άμησ και των νομικών 
 του προςώπων για τα ϋτη 2022 – 2023 ΚΑΙ 2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ιςχύουςεσ διατάξεισ 
Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη των ςυμβϊςεων διϋπονται από την κεύμενη νομοθεςύα και 
τισ κατ΄ εξουςιοδότηςη αυτόσ εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, όπωσ ιςχύουν και 
ιδύωσ115: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών 
και Τπηρεςιών ωσ ιςχύει ςόμερα  (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 



 

 

 

Σελίδα 72 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)116, “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την 
εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 
2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου 
και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό 
δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ 
(ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, 
υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα- 
Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/ 992 (Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και 
ειδικότερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1, 

5. τησ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ 
ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων 
πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ», 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο» 

7. του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ 
διούκηςησ και οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη», όπωσ ιςχύει ςόμερα 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ 
Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων 
υμβϊςεων…», 

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό 
ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ 
διατϊξεισ”, 

10. του ϊρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)118 όπωσ ιςχύει ςόμερα 

11. του ϊρθρου 5 τησ απόφαςησ με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Τπουργού 
Εςωτερικών 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 
Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 
ςιμερα 

13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 

14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιςτικά Θζματα”, 

16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε 
δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”, 

17. του π.δ 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” όπωσ 
ιςχφει ςιμερα 

18. τθσ με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου 
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Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

19. τθσ με αρ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.),121 

20. Του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013-Διορκ.ςφαλμ. Στο ΦΕΚ 33 Α/7-2-13) : 

Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, τροποποιιςεισ του ν. 4093/ 2012, κφρωςθ τθσ Ρράξθσ 
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «Ζγκριςθ ων Σχεδίων των Συμβάςεων Τροποποίθςθσ τθσ 
Κφριασ Σφμβαςθσ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου 
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, του Ελλθνικοφ 
Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Τ.Χ.Σ.) και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ), 
με τίτλο «Κφρια Σφμβαςθ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ», τθσ Σφμβαςθσ 
Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ε.Τ.Χ.Σ., τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ 
ΤτΕ, με τίτλο «Σφμβαςθ Διευκόλυνςθσ Διαχείριςθσ Υποχρεϊςεων ΣΙΤ» και τθσ Σφμβαςθσ 
Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ε.Τ.Χ.Σ., τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ 
ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνςθ αποπλθρωμισ Τόκων Ομολόγων», παροχι εξουςιοδοτιςεων 
για τθν υπογραφι των Συμβάςεων» και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ. 

21. Τθν υπ’ αρικμ. Εγκφκλιο 3 του Υπουργείου Εςωτερικϊν (αρ, πρωτ. : 
1543/26.03.2013) περί : Ανάδειξθσ προμθκευτϊν – χορθγθτϊν προμθκειϊν των 
Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικϊν τουσ προςϊπων, των Ρεριφερειϊν, 
των Ιδρυμάτων και των νομικϊν τουσ προςϊπων, κακϊσ και των ςυνδζςμων ΟΤΑ αϋ 
και βϋ βακμοφ. 

22. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των 
λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου 
που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ο : υμβατικά ςτοιχεία 
Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: α) θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, β) το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), γ) οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ δ) 
τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν 
ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω. 
Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό, 
με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφερότερθ από 
οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ μόνο τθν τιμι, για τθν ανάδειξθ προμθκευτι για 
τθν προμικεια λιπαντικϊν και καυςίμων κίνθςθσ/κζρμανςθσ για το Διμο Σάμθσ και τα 
Νομικά του Ρρόςωπα, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτουσ επιμζρουσ ενδεικτικοφσ 
προχπολογιςμοφσ τθσ μελζτθσ. 
ΑΡΘΡΟ 4 ο : φμβαςη 
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κατά νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αυτισ, 
υποχρεοφται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο, εντόσ δζκα (10) θμερϊν, από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ του αποτελζςματοσ προσ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και να 
κατακζςει τθν κατά το άρκρο 5 τθσ παροφςασ εγγφθςθσ, για τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 ο : Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ 
Ο μειοδότθσ που κα αναδειχκεί προμθκευτισ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα δζκα 
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(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ς' αυτόν του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, να 
προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ επί ποινή 
αποκλειςμοφ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε 
ποςοςτό 4% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΡΑ ( ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 21 Ν. 4782/2021). 
Οι εγγυθτικζσ κατατίκενται υπό μορφι γραμματίου του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων ι εγγυθτικισ επιςτολισ αναγνωριςμζνου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ που λειτουργεί 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ ΕΕ ι από Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 ο : Ποινικζσ ρήτρεσ - Ζκπτωςη του Αναδόχου 

Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςκθκε για να 
υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν 
κατακφρωςθ ι ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
απ' αυτι, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ ι Διοικθτικοφ  Συμβουλίου ανάλογα, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. 
Με τθν ίδια διαδικαςία ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ 
ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμά του που απορρζει απ' αυτιν, εφόςον δεν φόρτωςε, 
παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον 
χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε. 
Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν 
ςφμβαςθ, όταν: 
α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι δεν παραδόκθκε με ευκφνθ 
του φορζα. β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
Κατά τα λοιπά ςε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ επιβάλλονται ς' 
αυτόν οι κυρϊςεισ που αναφζρονται ςτο ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 ο : Φόροι - τζλη - κρατήςεισ 
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και 
κρατιςεισ που κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, εκτόσ του 
Φ.Ρ.Α. που βαρφνει τον εργοδότθ, κακϊσ και τισ δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 ο : Παραλαβή - Σρόποσ πληρωμήσ 
Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 9 τθσ παροφςασ ςυγγραφισ 
υποχρεϊςεων και τουσ ειδικοφσ όρουσ που κα περιλθφκοφν ςτθ ςφμβαςθ. 
Η οικονομική προςφορά του αναδόχου αποτελεί και την ςυμβατική του αμοιβή η 
οποία δεν αναθεωρείται. 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του υλικοφ κα γίνεται τμθματικά μετά τθν παράδοςθ των ειδϊν και 
με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται 
από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 
τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
Ο ανάδοχοσ προμθκευτισ κα εκδϊςει και το ςχετικό παραςτατικό (τιμολόγιο) για το 
100% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 
Θ καταβολι κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν που προβλζπονται 
από τισ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για τθν πλθρωμι του Αναδόχου, μετά 
τθν αφαίρεςθ των νόμιμων κρατιςεων. 
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ΑΡΘΡΟ 9 ο : Σόποσ - χρόνοσ παράδοςησ 

ΚΑΤΙΜΑ : 
9.1 Θ παράδοςθ των καυςίμων και λιπαντικϊν   κα γίνεται τμθματικά ςτα οχιματα- 
μθχανιματα του Διμου Σάμθσ και των Νομικϊν του Ρροςϊπων, ανάλογα με τισ 

προκφπτουςεσ ανάγκεσ και κατόπιν εντολισ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει  τισ δφο ϊρεσ. 
Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει πλιρωσ τθν ευκφνθ, με δικι του φροντίδα και  δαπάνθ για 
τθν ζγκαιρθ, ςωςτι και χωρίσ οποιοδιποτε πρακτικό πρόβλθμα για τθν ανακζτουςα 
αρχι, παράδοςθ του πετρελαίου κίνθςθσ και βενηίνθσ, ιτοι τον απρόςκοπτο και ομαλό 
ανεφοδιαςμό του ςυνόλου οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου του Διμου και των 
νομικϊν του προςϊπων είτε : 

απευκείασ από ιδιόκτθτεσ εγκαταςτάςεων διανομισ καυςίμων που κα διακζτουν αντλίεσ 

καυςίμου με μετρθτζσ αςφαλείασ, 

απευκείασ από ιδιόκτθτεσ ι ςυνεργαηόμενεσ εγκαταςτάςεισ διανομισ καυςίμων που κα 
διακζτουν αντλίεσ καυςίμου με μετρθτζσ αςφαλείασ, με μεταφορά των καυςίμων, από 
τον ανάδοχο και με ευκφνθ του, ςε βαρζα οχιματα, ι μθχανιματα ζργου, ςτο χϊρο 
εργαςίασ τουσ. Αυτό κα γίνεται μετά από εντολι τθσ υπθρεςίασ και κα ιςχφει για 
παράδοςθ καυςίμων (πετρζλαιο κίνθςθσ) εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του διμου Σάμθσ 
τθσ κάκε ομάδασ προμθκευόμενων ειδϊν (ομάδεσ 1 ζωσ 3) και τα καφςιμα κα 
παραδίδονται απευκείασ ςτο μθχάνθμα ζργου ι το μεγάλο όχθμα ςτο χϊρο όπου 
εργάηεται. 

από ςυνεργαηόμενο πρατιριο που κα διακζτει αντλίεσ καυςίμου με μετρθτζσ αςφαλείασ 
που κα υποδείξει ο προμθκευτισ. Σ’ αυτιν τθν περίπτωςθ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα 
πρζπει να προςκομίςει επί ποινή αποκλειςμοφ υπεφκυνθ διλωςθ (ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ από τον τρίτο ενδιαφερόμενο ή με βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ) του ςυνεργαηόμενου πρατθριοφχου ότι αποδζχεται τθ ςυνεργαςία με τον 
υποψιφιο ανάδοχο για τθ ςφμβαςθ που κα προκφψει από τθ δθμοπραςία και ότι αυτόσ 
αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ. 

9.2 Θ παράδοςθ των καυςίμων κζρμανςθσ κα γίνεται τμθματικά ςτα κτίρια του 
Διμου Σάμθσ και των Νομικϊν του Ρροςϊπων, ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ 
ανάγκεσ και κατόπιν εντολισ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει, για το 
καφςιμο κζρμανςθσ τθ μια (1) θμζρα. Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει πλιρωσ τθν 
ευκφνθ, με δικι του φροντίδα και δαπάνθ για τθν ζγκαιρθ, ςωςτι και χωρίσ 
οποιοδιποτε πρακτικό πρόβλθμα για τθν ανακζτουςα αρχι, παράδοςθ του 
πετρελαίου κζρμανςθσ, ιτοι τον απρόςκοπτο και ομαλό ανεφοδιαςμό του ςυνόλου 
των κτιρίων του Διμου και των νομικϊν του προςϊπων με βυτία που κα διακζτουν 
αντλίεσ καυςίμου με μετρθτζσ αςφαλείασ. Θ παράδοςθ κα γίνεται ςτα κτίρια του 
Διμου και των νομικϊν του προςϊπων. 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ προμικειασ 
(καφςιμα), όπωσ πιο πάνω ορίηεται, εντόσ του ετουσ 2021 από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και τθν ανάρτθςι τθσ ςτο διαδίκτυο, όπωσ προβλζπεται από 
τθ ςχετικι νομοκεςία μζχρι το πζρασ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ ι των περαίωςθ του 
αποκζματοσ των χρθμάτων . 
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ΑΡΘΡΟ 10 ο : Τποχρεώςεισ του αναδόχου 
1. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
ςυνεργάηεται ςτενά με τθν ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ 
του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ, ςχετικά με τθν εκτζλεςι τθσ. 

2. Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ 
τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για 
τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 
παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ 
αποκατάςταςι τθσ. 
3. Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ, ωσ τεχνικόσ υπεφκυνοσ, για κάκε 
ηθμία ι βλάβθ που κα προκλθκεί από εργατικό ι μθ ατφχθμα ςτο προςωπικό που 
απαςχολεί για τθν υλοποίθςθ του ςυμβατικοφ ζργου. 
4. Πλα τα είδθ κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και 
ςφμφωνα με τα όςα περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, κα 
είναι δε γνωςτϊν και αναγνωριςμζνων καταςκευαςτικϊν οίκων, με καλι φιμθ ςτθν 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 ο : Πληροφορίεσ και λοιπά ςτοιχεία προςφορών 
Οι διαγωνιηόμενοι κα είναι απολφτωσ υπεφκυνοι για τισ πλθροφορίεσ και λοιπά ςτοιχεία 
(οικονομικά, τεχνικά, δικαιολογθτικά, κλπ.) των προςφορϊν τουσ. 

• Πλεσ οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα είναι ςε ζντυπο του Ν 1599/86 υπογεγραμμζνεσ 
με ψθφιακι υπογραφι ι ςε περίπτωςθ αλλοδαποφ ςυμμετζχοντοσ κείμενο 
ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ προζλευςθσ του, 
με ψθφιακι υπογραφι 

• Επίςθσ ρθτι αναλυτικι διλωςθ για τθν ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των 
προςφερόμενων ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ. 

• Πλα τα ςτοιχεία αυτά κα είναι απολφτωσ δεςμευτικά γι' αυτοφσ, κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κατά τθ διαδικαςία τθσ προςωρινισ και οριςτικισ 
παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. 
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*Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων:  

Από τισ 2-5-2019, οι αναθζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τη χρήςη  τησ νζασ ηλεκτρονικήσ 
υπηρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικήσ ςφνταξησ και διαχείριςησ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςησ (ΕΕΕ). Η ςχετική 
ανακοίνωςη είναι διαθζςιμη ςτη Διαδικτυακή Πφλη του ΕΗΔΗ «www.promitheus.gov.gr». Σο 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματώνεται ςτο κείμενο τησ διακήρυξησ, είτε, ωσ αρχείο PDF, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτήσ. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για την διευκόλυνςη των οικονομικών φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τησ υπηρεςίασ 
eΕΕΕ τη ςχετική απάντηςη τουσ]. 

 

ΘΑ ΑΝΑΡΣΗΘΕΙ  Ε αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο 
μζροσ αυτήσ ΣΟ ΕΗΔΗ 

../../../../../Downloads/Promitheus%20ESPDint 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/

