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ΘΕΜΑ: Διόρθωςη εκ παραδρομήσ ςφάλματοσ, ςτη υπ’αριθμ. 4341/17-06-2020 
Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνιςμού κάτω των ορίων, ςχετικά με 
την «Προμήθεια ςυςτημάτων διαβαθμιςμένησ ςυμπίεςησ, για την αναβάθμιςη 
κοινοχρήςτων χώρων» 

 
 

την ανωτέρω Διακήρυξη, η παράγραφοσ 3.2 αντικαθίςταται ωσ εξήσ: 

«Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει ςχετικό 

ηλεκτρονικό πρόςκληςη μϋςω του ςυςτόματοσ ςτον προςφϋροντα, ςτον οπούο πρόκειται να 

γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), και τον καλεύ να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ 

δϋκα (10) ημερών 1 από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ  ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν, τα 

αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ2 και τα πρωτότυπα ό αντύγραφα που εκδύδονται, 

ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών 

που περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.9.2. τησ παρούςασ διακόρυξησ, ωσ αποδεικτικϊ 

ςτοιχεύα για τη μη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ διακόρυξησ, 

καθώσ και για την πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.4 - 2.2.8  

αυτόσ. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικϊ, υποβϊλλονται από τον προςφϋροντα («προςωρινό 

ανϊδοχο»), ηλεκτρονικϊ μϋςω του ςυςτόματοσ, ςε μορφό αρχεύων pdf και προςκομύζονται 

κατϊ περύπτωςη από αυτόν εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την ημερομηνύα 

υποβολόσ του τουσ, κατϊ τισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ τα 

οπούα αποτελούν ιδιωτικϊ ϋγγραφα, μπορεύ να γύνονται αποδεκτϊ και ςε απλό φωτοτυπύα, 

εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η 

                                                           

1 Ππβλ. άπθπο 103 παπ. 1 ηος ν. 4412/2016, όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 43, παπ. 12, πεπ. α ηος 

ν.4605/2019.    

2 Ππβλ. άπθπο 103 παπ. 1 ηος ν. 4412/2106, όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 107 πεπ. 19 ηος ν. 4497/2017. 
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οπούα πρϋπει να ϋχει ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ για την υποβολό των 

δικαιολογητικών3. Όταν υπογρϊφονται από τον ύδιο φϋρουν ηλεκτρονικό υπογραφό.  

Με την παραλαβό των ωσ ϊνω δικαιολογητικών, το ςύςτημα εκδύδει επιβεβαύωςη τησ 

παραλαβόσ τουσ και αποςτϋλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μόνυμα ς’ αυτόν ςτον οπούο 

πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη. 

Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ 

που υπoβλόθηκαν, και ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει εντόσ τησ προθεςμύασ τησ παρ. 5.3.1 

του παρόντοσ, αύτημα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγηςησ για την παρϊταςη τησ 

προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο ςυνοδεύεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να 

αποδεικνύεται ότι ϋχει αιτηθεύ την χορόγηςη των δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό 

παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών για όςο χρόνο απαιτηθεύ για την 

χορόγηςη των δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ4 

Το παρόν εφαρμόζεται και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα αρχό ζητόςει την 

προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών ό 

αιτόςεων ςυμμετοχόσ και πριν το ςτϊδιο κατακύρωςησ, κατ΄ εφαρμογό τησ διϊταξησ του 

ϊρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμϋνων των αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ 

και τησ διαφϊνειασ.5 

Όςοι δεν ϋχουν αποκλειςτεύ οριςτικϊ6 λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω 

δικαιολογητικών που κατατϋθηκαν. 

Απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα 

που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, 

τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, εϊν: 

i)  κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που 

δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  

ii)  δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ό αντύγραφα των παραπϊνω δικαιολογητικών ό  

iii) από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 2.2.3 (λόγοι 

αποκλειςμού) και 2.2.4 ϋωσ 2.2.8 (κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ) τησ παρούςασ,  

Σε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για 

μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

                                                           
3
  Σύμθωνα με ηο άπθπο 80 παπ. 12 πεπ. ε και παπ. 13 ηος ν. 4412/2016, όπωρ πποζηέθηκαν με ηο άπθπο 43 

παπ. 7, πεπ. α, ςποπεπ. αδ και αε ηος ν. 4605/2019. 
4
  Ππβ. άπθπο 103 παπ. 2 ηος ν. 4412/2016, όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο άπθπο 43 παπ. 12 πεπ. β’ ηος ν. 

4605/2019. 
5
  Ππβ. ομοίωρ ωρ ανωηέπω, άπθπο 103 παπ. 2 ηος ν. 4412/2016, όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο άπθπο 43 παπ. 

12 πεπ. β’ ηος ν. 4605/2019. 
6
  Ππβ. άπθπο 103 παπ. 7 ηος ν. 4412/2016, όπωρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο άπθπο 43 παπ. 12 πεπ. δ’ ηος ν. 

4605/2019. 



ότι πληρού, οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη μετϊ την δόλωςη και μϋχρι 

την ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών προςωρινού 

αναδόχου (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη 

ςυμμετοχόσ του7.  

Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςη ή δεν 

προςκομύςει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ή δεν αποδεύξει ότι 

πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.4 -2.2.8 τησ 

παρούςασ διακόρυξησ, η διαδικαςύα ματαιώνεται.  

Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπό του Διαγωνιςμού, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχόν ςυμπλόρωςη 

δικαιολογητικών κατϊ τα οριζόμενα ανωτϋρω8 και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο 

αποφαινόμενο όργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απόφαςησ εύτε για την 

κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ εύτε για την κόρυξη του 

προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου. Επιςημαύνεται ότι, η αρμόδια επιτροπό του 

διαγωνιςμού, με αιτιολογημϋνη ειςόγηςό τησ, μπορεύ να προτεύνει την κατακύρωςη τησ 

ςύμβαςησ για ολόκληρη ό μεγαλύτερη ό μικρότερη ποςότητα κατϊ ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ 

εξόσ:  ποςοςτό 15%9 ςτην περύπτωςη τησ μεγαλύτερησ ποςότητασ και ποςοςτό 50%.10 ςτην 

περύπτωςη μικρότερησ ποςότητασ. Για κατακύρωςη μϋρουσ τησ ποςότητασ κϊτω του 

καθοριζόμενου ωσ ανωτϋρω ποςοςτού, απαιτεύται προηγούμενη αποδοχό από τον προςωρινό 

ανϊδοχο [ςυμπληρώνεται κατϊ περύπτωςη με βϊςη την επιλογό τησ Α.Α.]. 

Τα αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών και τησ ειςόγηςησ τησ 

Επιτροπόσ επικυρώνονται με την απόφαςη κατακύρωςησ.» 

 

 
 

 

 
Ο Δήμαρχοσ Βέλου - Βόχασ 

  

 

      Αννίβασ Παπακυριάκοσ 

                                                           

7 Βλ. άπθπο 104 παπ. 2 και 3. 
8
  Ππβ. άπθπο 103 παπ. 6 ηος ν. 4412/2016, όπωρ ηποποποιήθηκε από ηο άπθπο 43 παπ. 12 πεπ. γ’ ηος ν. 

4605/2019. 

9 Το ποζοζηό αςηό δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηο 30% για διαγωνιζμούρ πποϋπολογιζθείζαρ αξίαρ μέσπι 

100.000 εςπώ πεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. και ηο 15% για διαγωνιζμούρ πποϋπολογιζθείζαρ αξίαρ από 100.001 εςπώ 

και άνω πεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. (παπαγπ. 1, άπθπο 105, Ν. 4412/2016). 

10 Το ποζοζηό αςηό δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηο 50% (παπαγπ. 1, άπθπο 105, Ν. 4412/2016). 
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