
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ                                 

ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ- ΒΝΣΑΠ                  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ            

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ηο Ξραθηηθό ηες αρηζ. 11/23 ΚΑΟΡΗΝ 2022 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   79/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 23ε  Καρηίοσ 2022, εκέρα  Ρεηάρηε  θαη ώρα 11:30  ζε ΡΑΘΡΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 1752/18.03.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, 

β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία , ε] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο νη : α] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Τνλ θ. Βνπδνύξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Καξαθσηηάο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 8ο :  Ξερί έγθρηζες ηωλ ηετληθώλ προδηαγραθώλ ηες κειέηες θαη θαζορηζκού ηωλ όρωλ 

ηες δεκοπραζίας γηα ηελ εθηέιεζε ηες προκήζεηας : «Ξροκήζεηα θασζίκωλ θίλεζες & 

πεηρειαίοσ ζέρκαλζες έηοσς 2022 γηα ηο Γήκο, ηο Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ», θαη ηης Πτοιηθές 

Δπηηροπές Α’Βάζκηας θαη Β’Βάζκηας Eθπαίδεσζες», ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας θαη ηωλ ΛΞΓΓ 

ασηού.  

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  όγδοο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ 

ηεο Ο.Δ. ,  πεξί έγθξηζεο  ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκνύ ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο έηνπο 2022, ζέηεη ππόςηλ 

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ.: α) ηηο πηζηώζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί, ζηνλ Πξ/ζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022 γηα 

ηελ  πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε όισλ ησλ νρεκάησλ θιπ θαη θαπζίκσλ ζέξκαλζεο, β) ηελ 

άκεζε αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ζέξκαλζεο (πνπ δελ εληάζζεηαη ζηνλ Δ.Π.Π.). 

   Τν ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ  «ΑΝΔΛΙΞΗ» ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα πεηξειαηνεηδώλ, ζύκθσλα κε 

ην έγγξαθό ηνπ,  πνπ ζηάιζεθε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ε απαηηνπκέλε 

κειέηε από απηέο.  

    Τν ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ  «Πξσηνβάζκηα Σρνιηθή Δπηηξνπή» ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 

πεηξειαηνεηδώλ, ζύκθσλα κε ηελ αξ. 3/2022 απόθαζε ηνπ Γ/θνύ Σ/ιίνπ,  πνπ ζηάιζεθε ζηηο ππεξεζίεο 

ηνπ δήκνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ε απαηηνπκέλε κειέηε από απηέο.  

    Τν ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ  «Γεπηεξνβάζκηα Σρνιηθή Δπηηξνπή» ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 

πεηξειαηνεηδώλ, ζύκθσλα κε ηελ αξ. 2/2022 απόθαζε ηνπ Γ/θνύ Σ/ιίνπ,  πνπ ζηάιζεθε ζηηο ππεξεζίεο 

ηνπ δήκνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ε απαηηνπκέλε κειέηε από απηέο.  

ΑΔΑ: Ψ4Φ6Ω9Π-0Μ1



  Τν Τκήκα Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ζπλέηαμε ηελ ππ’αξηζ. 3/2022 

κειέηε θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαινύληαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο θαη ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ απηνύ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010. 

   Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ειεθηξνληθό αλνηθηό 

δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, θαζώο ηελ έγθξηζε ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο  ππ’ αξηζ. 3/2022 κειέηεο, ε νπνία ζπληάρζεθε από ην Τκήκα 

Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο γηα ηελ ελ ιόγσ 

πξνκήζεηα θαη λα θαζνξίζνπκε ηνπο όξνπο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο. 

               Η Ο.Δ. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

 ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

 ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ ΔΚΠΟΤΑ 

 ην άξζξν 4  ηεο από 12-12-2012 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ ηεύρνο Α΄240), πνπ 

θπξώζεθε κε ην Ν.4111/2013(ΦΔΚ ηεύρνο Α΄ 18), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 66 ηνπ 

Ν.4257/2014 

 ηελ Δι. Σπλ. Τκ. 7 Πξάμε 33/2012 

 ηα έγγξαθα ησλ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ, πνπ ζηάιζεθαλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληαρζεί ε απαηηνπκέλε κειέηε 

 ηελ κειέηε αξηζ. 3/2022 πνπ ζπλέηαμαλ νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ  

 ην γεγνλόο όηη πξνβιέπνληαη νη ζρεηηθέο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθώλ 

καο πξνζώπσλ,    κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η    ΝΚΝΦΩΛΑ 

1.- Ρελ εθηέιεζε ηες  προκήζεηας «Ξροκήζεηα θασζίκωλ θίλεζες & πεηρειαίοσ ζέρκαλζες 

έηοσς 2022 γηα ηο Γήκο, ηο Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ», θαη ηης Πτοιηθές Δπηηροπές Α’Βάζκηας θαη 

Β’Βάζκηας Eθπαίδεσζες», κε ειεθηξνληθό αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

2.- Δγθρίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζ. 3/2022 κειέηεο, πνπ ζπλέηαμε ην Τκήκα  

Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο Ν. Κνξηλζίαο γηα ηελ 

ελ ιόγσ πξνκήζεηα. 

3.- Θαζορίδεη ηνπ όξνπο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κέζσ ηεο 

πιαηθόξκαο ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο , γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, έηνπο  2022, γηα ηνλ Γήκν , ην Ν.Π.Γ.Γ «ΑΝΔΛΙΞΗ», 

θαη ηηο Σρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο», πξνϋπνινγηζκνύ 185.387,14€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ. Π. Α. 24 % , κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ ΒΝΣΑΠ 

ΑΔΑ: Ψ4Φ6Ω9Π-0Μ1



Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (Α.Φ.Κ.) 997860963 

Θσδηθφο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο1  

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε Ππ. Θνθθψλε 2 

Ξφιε ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 20001 

Σψξα2 - 

Θσδηθφο ΛUTS3 - 

Ρειέθσλν 2741360512 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν (e-mail) katsimalisv@1306.syzefxis.gov.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο4 ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΘΑΡΠΗΚΑΙΖΠ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) https://velovocha.gr/ 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν (URL)5 - 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη 6 ΓΖΚΝΠ θαη αλήθεη ζηε Γεληθή Θπβέξλεζε, ππνηνκέαο Ν.Ρ.Α. 7 

   

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.8 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη «Γεληθέο Γεκφζηεο πεξεζίεο» ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην  είλαη ην Διιεληθφ 9.  

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη νη 
φξνη ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο 
ζχκβαζεο ή εμ αθνξκήο ηεο, ν Γήκνο θαηά πεξίπησζε θαη ν αλάδνρνο θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή 
επίιπζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

 

Ζ ζχκβαζε αλαηίζεηαη απφ Κε Θεληξηθή Αλαζέηνπζα αξρή. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 10  

α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ 
ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ.11 

β) Θάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη 

πεξεζίεο (εθεμήο ΔΠΖΓΖΠ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ 

ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ. 

γ) Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν 
(URL):  https://velovocha.gr & www.promitheus.gov.gr 

δ) H ειεθηξνληθή επηθνηλσλία απαηηεί ηελ 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
  Άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

2 
Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

3 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 
 

4 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, 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  
 

5 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  
 

6 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
 

7 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. 
 

8 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.
 

9
 Συμπλθρϊνεται το εφαρμοςτζο νομικό πλαίςιο (χϊρα και νομοκζτθμα/ματα) 

10
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

11
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι 

περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 

mailto:katsimalisv@1306.syzefxis.gov.gr
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Δίδνο δηαδηθαζίαο  
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) γηα ην ζχλνιν ηεο 
πξνκήζεηαο. 

Ππγθεθξηκέλα, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά 
κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ζην Λνκφ Θνξηλζίαο ηνπ είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή 
πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν ηεο Γηππεξεζηαθήο Κνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο, Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο 

Γεδνκέλσλ Πηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο & Δπνπηείαο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, Ρκήκα Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηψλ & 
Δπνπηείαο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο12 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Βέινπ Βφραο.  

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 κε ηα αθφινπζα πνζά 

θαη κέξνο ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζα δαπαλεζεί ζηελ επφκελε ρξήζε (2023), σο ζπλερηδφκελε δαπάλε. 

Γήκνο Βέινπ Βφραο: 99.500,00 επξψ 

 Θ.Α. 10.6641.01 πνζφ 2.000,00€  

 Θ.Α. 20.6641.01 πνζφ 70.000,00€ 

 Θ.Α. 25.6641.01 πνζφ 3.000,00€ 

 Θ.Α. 25.6642.01 πνζφ 1.000,00€ 

 Θ.Α. 30.6641.01 πνζφ 8.000,00€ 

 Θ.Α. 35.6641.01 πνζφ 10.000,00€ 

 Θ.Α. 45.6641.01 πνζφ 1.500,00€ 

 Θ.Α. 70.6641.01 πνζφ 4.000,00€ 

 

 

Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ»: 11.996,65 επξψ 

 Θ.Α.Δ 15-6643.008 πνζφ 3.000,00 

 Θ.Α.Δ 15-6643.009 πνζφ 4.000,00 

 Θ.Α.Δ 60-6643.001 πνζφ 2.000,00 

 Θ.Α.Δ 10-6643.001 πνζφ 1.500,00 

 Θ.Α.Δ 15-6641.002 πνζφ 1.500,00 

 

Α’/βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή πνζφ 48.843,60€ θαη 

Β’/βάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή πνζφ 25.048,00€ 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Ν Γήκνο Βέινπ Βφραο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 

 Έληεθα (11) απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα  

 δψδεθα (12) θνξηεγά νρήκαηα αλαηξεπφκελα θαη κε, 

 πέληε (5) κεραλήκαηα έξγνπ  

 θαη 3 επηβαηεγά 

Δπίζεο ππάξρεη βελδηλνθίλεηνο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαζψο θαη ζηε Γ/λζε 

Ρερληθψλ πεξεζηψλ & Ξνιενδνκίαο (ζβνπξάθηα, κεραλή γθαδφλ, πξηφληα, θπζεηήξεο θιπ). 

Ζ πξνκήζεηα θαπζίκσλ πξνβιέπεηαη γηα θαηαλάισζε ζηα αλσηέξσ. 

Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο δνκέο ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ» θαζψο θαη γηα ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο. 

 

Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
(CPV) θαη ε παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα13: 

                                           
12

 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
13

 Ρρβλ άρκρο 59 ν.4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ μορφι χωριςτϊν τμθμάτων και 
μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων αυτϊν. Σε περίπτωςη που αποφαςίςουν να μην 
υποδιαιρζςουν ςε τμήματα, απαιτείται να αναφζρουν ςτο παρόν ςημείο τησ Διακήρυξησ ή ςε Παράρτημα αυτήσ ή ςε οποιοδήποτε 
άλλο ζγγραφο τησ ςφμβαςησ τουσ βαςικοφσ λόγουσ τησ απόφαςήσ τουσ  
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ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ 
ΟΜΑΓΑ 1-ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ 

ΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/
Α 

ΔΙΓΟ CPV Μνλάδα Πνζφηεηα 
(ιίηξα) 

Σηκή 
Μνλάδα

ο 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 Βελδίλε ακφιπβδε 09132100-4 ιίηξα 

6.366,50 1,52 9.677,08 

 

2 Ξεηξέιαην θίλεζεο  09134220-5 ιίηξα 53.866 1,31 70.564,46 

ΤΝΟΛΟ 80.241,54 

Φ.Π.Α 24% 19.257,97 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 99.499,51 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ηεο Νκάδαο 1 γηα ην έηνο 2022, πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 
80.241,54€ ρσξίο Φ.Ξ.Α. ή 99.499,51€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. (24%), ην νπνίν θαη θαιπθζεί απφ 
Ηδ.Ξφξνπο θαη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
27 ηνπ λ. 4412/16. 
 

ΟΜΑΓΑ 2-ΓΙΑ ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ» 

ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΘΔΡΜΑΝΗ 

 
ΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV Μνλάδα. Πνζφηεηα 
(ιίηξα) 

Σηκή 
Μνλάδαο 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ 
θίλεζεο (βελδίλε 
ακφιπβδε) ριννθνπηηθνχ 
κεραλήκαηνο 

09132100-4 

Ιίηξα 795 1,52 1.208,40 

 

2 Θαπζίκσλ (Ξεηξέιαην 
ζέξκαλζεο ) γηα ζέξκαλζε 
Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ 

09135100-5 

Ιίηξα 3.992,00 1,01 4.031,92 

 

3 Θαπζίκσλ (Ξεηξέιαην 
ζέξκαλζεο ) γηα ζέξκαλζε 
αζιεηηθψλ Θέληξσλ 

09135100-5 Ιίηξα 

3.193,00 1,01 3.224,93 

 

4 Θαπζίκσλ (Ξεηξέιαην 
ζέξκαλζεο ) γηα ζέξκαλζε 
Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 

09135100-5 Ιίηξα 

1.197,00 0,694 1.208,97 

 

ΤΝΟΛΟ 

9.674,22 

 

Φ.Π.Α 24% 
2.321,81 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
11.996,03 

 

 
Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ηεο Νκάδαο 2 γηα ην έηνο 2022, πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 
9.674,22€ ρσξίο Φ.Π.Α. ή 11.996,03€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. (24%), ην νπνίν θαη θαιπθζεί απφ 
Ηδ.Ξφξνπο θαη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
27 ηνπ λ. 4412/16. 

 
 
 

ΟΜΑΓΑ 3-ΓΙΑ ΣΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ & Β/ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ 

3νο ΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/
Α 

ΔΙΓΟ CPV Μνλάδα Πνζφηεηα 
(ιίηξα) 

Σηκή 
Μνλάδαο 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο  
Α‟/ΒΑΘΚΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

09135100-5 

Ιίηξα 

39.000,00 1,01 39.390,00  

2 Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο  
Β‟/ΒΑΘΚΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ 
ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

09135100-5 Ιίηξα 20.000,00 1,01 20.200,00  

ΤΝΟΛΟ 59.590,00 

Φ.Π.Α 24% 14.301,60 

ΑΔΑ: Ψ4Φ6Ω9Π-0Μ1



ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 73.891,6 

 
Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ηεο Νκάδαο 3 γηα ην έηνο 2022, πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 59.590,00€ 
ρσξίο Φ.Ξ.Α. ή : 73.891,6€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. (24%), ην νπνίν θαη θαιπθζεί απφ Ηδ.Ξφξνπο θαη ε 
πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. 

 

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(ιίηξα) 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Βελδίλε Ακφιπβδε Ιίηξα 
7.161,50 1,52 10.885,48 

2 Ξεηξέιαην Θίλεζεο Ιίηξα 
53.866,00 1,31 70.564,46 

3 Ξεηξέιαην Θέξκαλζεο  Ιίηξα 

67.382,00 1,01 68.055,82 

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 
149.505,76 

ΦΠΑ 24% 
35.881,38 

πλνιηθή δαπάλε 
185.387,14 

 

Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα, πεξηζζφηεξα ή θαη γηα φια ηα ηκήκαηα.14 
Ν κέγηζηνο αξηζκφο ηκεκάησλ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα νξίδεηαη ζε 3.15  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζπλδπάδνληαο ηα ηκήκαηα 1-2-3 ζε έλαλ πξνζθέξνληα  
εθφζνλ απηφο πιεξνί ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο  πξνδηαγξαθέο γηα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε. 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ : 185.387,14€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24 % 
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ 149.505,76€, ΦΞΑ: 35.881,38€). 
Γπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο πθίζηαηαη ππφ ηνπο θάησζη φξνπο: 
α) Θα γίλεηαη αλαθνξά πεξί παξάηαζεο ζην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

β) Ζ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο αθνξά δηάζηεκα κεηά ην πέξαο ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο απηήο (έλα έηνο) θαη κέρξη 
εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ ηεο κειέηεο, ελψ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ αξρηθή. 
Πε θάζε πεξίπησζε, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζα ππεξβεί ην έλα (1) έηνο. 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο ή έσο εμαληιήζεσο ησλ πνζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκεζείαο αλαιχεηαη ζηελ ππ‟αξίζκ. 03/2022 
Κειέηε απφ ηε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο, Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο. 
Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 

βάζεη 16 ηηκήο. 

Ππγθεθξηκέλα, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά 
κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ζην Λνκφ Θνξηλζίαο, ηνπ είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή 
πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν ηεο Γηππεξεζηαθήο Κνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο, Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο 
Γεδνκέλσλ Πηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο & Δπνπηείαο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, Ρκήκα Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηψλ & 
Δπνπηείαο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο 
εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο17: 

Γεληθέο δηαηάμεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

 ηνπ λ.4782/21 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 
γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

 ηνπ λ.4738/20 (ΦΔΘ 207 Α‟): «Οχζκηζε νθεηιψλ θαη παξνρή δεχηεξεο επθαηξίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

                                           
14

 Θ Α.Α. ςυμπλθρϊνει για πόςα τμιματα ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει προςφορά (για ζνα, περιςςότερα και πόςα 
ςυγκεκριμζνα  ι για όλα τα τμιματα) 

15
 Συμπλθρϊνεται εφόςον το επιλζξει θ Α.Α ςτθν περίπτωςθ που επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για περιςςότερα ι όλα τμιματα 

16
 Άρκρο 86 ν.4412/2016.  

17
 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν κείμενθ 

νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ τθν 
επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ προςαρμογισ 
των εν λόγω όρων. 

https://www.karagilanis.gr/files/nomos_4738_2020.pdf
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 ηνπ λ. 4605/2019 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, 
ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) - Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ πνπξγείνπ 
Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)18, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, 

έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

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

2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4257/2014, ΦΔΘ Α΄93/14.4.2014 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη 

πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε 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) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ 

κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,19 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη 
άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 

ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα 
ζηνηρεία ηνπ Δ.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ 
Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»20, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 
Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ 
λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο 
εθδίδνληαη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α 167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε 
«ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο»21.   

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

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

                                           
18

 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
19

 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
20

 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 
3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

21
      Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. Ρρβλ. τισ με 

αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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 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 «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

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

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,  

 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. 

Δπίζεο: 

 K.Y.A. 467/2002/03 ( ΦΔΘ 1531 Β/16-10-03) 

 K.Y.A. 468/2002/03 ( ΦΔΘ 1273 Β/05-09-03 –ΓΗΌΟΘΥΠΖ ΠΦΑΙΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΦΔΘ 1630 Β/03) 

 K.Y.A. Α8/36824/3042/08 ( ΦΔΘ 1335Β/08-07-2008) 

 .Α. Α2-3391/09 (ΦΔΘ1388Β/13-07-09) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 286 & 291 

 Α.Σ.Π. 501/2004/07 (ΦΔΘ 872Β/04-06-2007) 

 K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΔΘ 1490 Β/09-10-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Θ..Α. 460/2009/10 (ΦΔΘ 67 

Β/28/01-01-2010) 

 .Α. Α2-3391/09 (ΦΔΘ 1388Β/13-07-20009) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 44, 70 & 320. 

 K.Y.A. 526/2004/05 ( ΦΔΘ 630 Β/12-05-05) 

 K.Y.A. 12/95/95 ( ΦΔΘ 471 Β -ΓΗΌΟΘΥΠΖ ΠΦΑΙΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΦΔΘ 570 Β/29-06-95) 

 K.Y.A. 526/2004/05 ( ΦΔΘ 630 Β/12-05-05) 

 K.Y.A. 322/2000/01 ( ΦΔΘ 122 Β) 

Δπίζεο, 
 Ρν απφ 21-02-2022 έγγξαθν ηεο Γηππεξεζηαθήο Κνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο, Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο 

Γεδνκέλσλ Πηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο & Δπνπηείαο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, Ρκήκα Γηαρείξηζεο 

Ξιεξνθνξηψλ & Δπνπηείαο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, πνπ θέξεη ηίηιν 

«Θαζεκεξηλφ Γειηίν Δπηζθφπεζεο Ρηκψλ γξψλ Θαπζίκσλ» 

 ην πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο   κε ΑΓΑΚ: 22REQ010222705/17-03-2022 

 ηελ  απνθάζε  αλάιεςεο ππνρξέσζεο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο  

 Α/Α 34-2022- ΑΓΑΚ …………………………….θαη  ΑΓΑ ΤΥΝ3ΥΥ9Ξ-Τ8Υ  

 ην πξσηνγελέο αίηεκα απφ ην Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ»  κε ΑΓΑΚ: 22REQ010181012_2022-03-10 

 ηηο απνθάζεηο  αλάιεςεο ππνρξέσζεο δαπάλεο απφ ην Λ.Ξ.Γ.Γ. «ΑΛΔΙΗΜΖ κε 

 ΑΓΑΚ 22REQ010183149_2022-03-10 - ΑΓΑ ΤΖ3ΜΝΘ331-Γ7Ζ θαη Α/Α 64-2022 

 ΑΓΑΚ 22REQ010183149_2022-03-10 - ΑΓΑ 97ΘΛΝΘ31-1ΒΚ θαη Α/Α 65-2022 

 ΑΓΑΚ 22REQ010183149_2022-03-10 - ΑΓΑ 6Ε99ΝΘ31-ΘΘΗ θαη Α/Α 66-2022 

 ΑΓΑΚ 22REQ010183149_2022-03-10 - ΑΓΑ ΥΠ4ΚΝΘ31-Ο10 θαη Α/Α 67-2022 

 ΑΓΑΚ 22REQ010183149_2022-03-10 - ΑΓΑ Υ3ΣΞΝΘ31-ΙΦΠ θαη Α/Α 68-2022 

 ηελ ππ‟ αξηζ. 03/2022 Κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο 
ηνπ Γ. Βέινπ Βφραο  

 ηε κε αξηζ. …………/2021 πξάμε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: …………………..) κε ηελ νπνία 

θαζνξίζζεθαλ νη φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ 

 ηελ αλάγθε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα. 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ηελ Σεηάξηε 13 Απξηιίνπ 2022 (13-01-
2022) θαη ψξα 13.00 .22 
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 
 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 23 
 Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).  

 Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΗΓΗ, ε νπνία έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ:  156666, θαη 

αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ.  

 Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν24 25 26, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ 

Λ. 4412/2016 :  

ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

«ΦΥΛΖ ΡΖΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ»   

«ΘΝΟΗΛΘΗΑΘΖ ΖΚΔΟΑ»   

«ΘΝΟΗΛΘΗΑΘΖ»   

 
 Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 76 

ηνπ Λ.4727/2020, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΓΗΑΓΔΗΑ).   

 Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL):   

www.velovocha.gr  ζηε δηαδξνκή: ►Αλαθνηλψζεηο -Ξξνθεξχμεηο  

 

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ27  
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα 

λφκηκα παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα θαη εμνθιεηηθέο απνδείμεηο) απαξαίηεηα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3548/07, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Λ.3801/09 θαη παξφιν πνπ έρεη θαηαξγεζεί 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. (35) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 377, παξακέλεη ζε ηζρχ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 

379 ηνπ Λ. 4412/2016, φπνπ σο ρξφλνο έλαξμεο ηζρχνο νξίδεηαη ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2021). 
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 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. 

23
 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.   

24
 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 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 
§12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

25
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εφθμερίδεσ του 

ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 
§12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

26
  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλ. και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 
27

 Ρρβλ άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 
12 ν. 4412/2016.  

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Πε πεξίπησζε καηαίσζεο ή αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

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 ηνπο,28  

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. 
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 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο,29 είλαη ηα αθφινπζα: 
1. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο  

2. Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (Ξαξάξηεκα Η) 

3. πφδεηγκα Ρερληθήο Ξξνζθνξάο-Φχιιν Ππκκφξθσζεο (Ξαξάξηεκα ΗΗ) 

4. Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο -Δ.Δ.Δ.Π.  (Ξαξάξηεκα ΗΗΗ) 

5. Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο (Ξαξάξηεκα IV) 

6. πφδεηγκα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο (Ξαξάξηεκα V) 

7. Άιιεο δειψζεηο (Ξαξάξηεκα VI) 

8. Ξίλαθαο αληηζηνίρηζεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ-θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαη απνδεηθηηθψλ κέζσλ 
(Ξαξάξηεκα VIΗ) 

9. Δλεκέξσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Ξαξάξηεκα VIII) 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

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 

Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr)30. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ 

ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο (www.promitheus.gov.gr). 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 ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο 

δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 
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 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 

30
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ πλιρθσ άμεςθ και 
δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι 
μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των ενδιαφερομζνων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η 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 πεξηπηψζεηο31: 
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. 

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. 
Σξνπνπνίεζε 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 ΚΗΜΓΗ32.  

2.1.4 Γιψζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Ρπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Νη πξνζθνξέο, ηα  ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε κε 
χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο,33 ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
Ρα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά 

λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  
 Δλεκεξσηηθά 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, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 34.  
Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα35. 

2.1.5 Δγγπήζεηο36 

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)37, 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 Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ38. 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. 
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 πξνζθνξψλ, 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 
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 Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
32

 
 

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) 

33
 
 

Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
34

 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
35

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
36

 Άρκρο 72 ν. 4412/2 016  
37

 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), 
38 

Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει αυτό και 
ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν 
και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 
(ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

ΑΔΑ: Ψ4Φ6Ω9Π-0Μ1



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 ζχκβαζεο39.  
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 Πξνζσπηθψλ 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 ΠΓΠ40, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 741 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 ζπκβάζεσλ42. 
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 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 Έλσζεο.43 
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 νιφθιεξνλ44.   

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο45 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο46, πνζνχ  1%  (έλα ηνηο 
εθαηφ) επξψ47.  

Σκήκα Δίδνο πξνο πξνκήζεηα Δθηηκψκελε αμία ζε Ύςνο 

                                           
39 

Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
40 

Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
41 

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. 

42 
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.  

43
   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». 
44

   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 
45 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016.

 
46

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται 
επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016). 

47
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με ανάλογθ 

ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Πξνκήζεηαο επξψ πξν Φ.Π.Α. εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο 

Α Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ (βελδίλε ακφιπβδε & 
πεηξέιαην θίλεζεο) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 
Βέινπ Βφραο γηα ην έηνο 2022 

80.241,54€ 
802,42€ 

 

Β Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο & πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ «Λ.Ξ.Γ.Γ. 
ΑΛΔΙΗΜΖ» γηα ην έηνο 2022. 

9.674,22€ 96,74€ 
 
 

Γ Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ ζέξκαλζεο γηα ηελ 
θάιπςε αλαγθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

Α΄Βάζκηαο & Β‟Βάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ην 
έηνο 2022. 

59.590,00€ 
595,90€  

 
 

 ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΓΗΑ 
ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΘΑΗ ΠΡΑ ΡΟΗΑ (3) ΡΚΖΚΑΡΑ 

149.505,76 € 1.495,06€ 
 

 
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 
απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, ζε 

θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ 
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  
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 ζηελ παξ. 
3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/201648. 

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 
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 απνξξηθζεί49, 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 Λφγνη απνθιεηζκνχ50  

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 ακεηάθιεηε51 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα αθφινπζα εγθιήκαηα:  
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), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 
β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 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 ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία 

πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 
2 (εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, 
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 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
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Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
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 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
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 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ 
δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο 

Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ 
θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 
198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 
(δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε 

θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε 
ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ 
Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα (λ. 2960/2001, Α‟ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΞΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟ 103), 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 15εο Καξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-

πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ 
L 88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 
απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 
32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟103), 
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 20εο 
Καΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 
νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο 
(ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α‟ 139),  
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), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ 
άξζξνπ 323Α ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  
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. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  
- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 
- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο 

θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε  λφκηκν εθπξφζσπν. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

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  

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 ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  
Νη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α‟ θαη β‟ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί 
ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. 

 

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. 
2.2.3.3  
α) - 

β) Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο 
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πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν 
εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

Σν αλψηαην πνζνηηθφ φξην ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ κέρξη ην νπνίν ηζρχεη ε παξέθθιηζε, νξίδεηαη ζην 

πνζφ ησλ 1.000€( ρηιίσλ επξψ). 

 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη52 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο53:  
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/201654, πεξί 
αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 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 έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ.  
 
(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη 
άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, 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, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 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 εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ 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 ηεο παξαγξάθνπ 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 κε απαηειφ ηξφπν 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 πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ 
γεγνλφο.55 
2.2.3.5. - 

2.2.3.6. 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. 
2.2.3.7. 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 ζηνηρεία56, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα 

                                           
52

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 
ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, 
ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 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, κακϊσ και τα μζςα 
απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

53
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). 

Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων αποκλειςμοφ που 
ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και 
αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

54
 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. 
55

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.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.  
56

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

ΑΔΑ: Ψ4Φ6Ω9Π-0Μ1



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 57. 
2.2.3.8. 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. 4412/201658. 
2.2.3.9. 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 Δπηινγήο59  

2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο60  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ 
εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα 
ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  
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 ή εκπνξηθά κεηξψα.  
Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ ιηθνχ.61  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα62  

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 
 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα63  

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

νηθνλνκηθνί θνξείο: 
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 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
58 Πξβι. απόθαζε ππ’ αξηζκ. 49341 -19/05/2020 (ΦΔΚ 385 ηεύρνο ΥΟΓΓ, 25-05-2020), ε νπνία εμαθνινπζεί λα 

ηζρύεη έσο ηελ  έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.  
59

 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 (άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 
Επιπλζον, 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. Οι Α.Α. διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 
''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 
και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται 
ςχετικά  παραδείγματα. 

60
 Άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

61
 Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

62
 Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι οι Α.Α. μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν 

τθν παροφςα παράγραφο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ  
επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ 
αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

63
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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α) Θαζψο ν Γήκνο Βέινπ Βφραο δελ δηαζέηεη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο-δεμακελέο γηα θαχζηκα θίλεζεο (πεηξέιαην 

θίλεζεο, βελδίλε ακφιπβδε), ν ζπκκεηέρσλ γηα απηά ηα είδε, ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα θαχζηκα ζηα νρήκαηα 

ηνπ Γήκνπ, ζε πξαηήξην δηθφ ηνπ ή ζπλεξγαδφκελν, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ είηε λα θξνληίζεη κε δηθά ηνπ κέζα 

ή εγθαηαζηάζεηο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ή εληφο φκνξσλ Γήκσλ θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10 ) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ. Ρν πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά ζε νπνηνδήπνηε δεκνηηθφ θηίξην θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ ζηνλ αλάδνρν. 

β) λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν φρεκα γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ Γήκνπ κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 

Ρα αλσηέξσ ζα απνδεηθλχνληαη κε πεχζπλε Γήισζε ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ θσηναληίγξαθα  

 ηεο άδεηαο ηνπ νρήκαηνο γηα ηε δηαλνκή ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

 ηεο άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο64  

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 
 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ65 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ζηα 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 απηνχο66. 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.   
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. 

πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 
ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 
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. 

 
2.2.8.2. 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 παξνχζαο67. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο σο 
άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3..  
 

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο 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 
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 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

65 
Άρκρο 78 ν. 4412/2016 

66
 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ 

τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  
67 

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). 
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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 πεξίπησζε68. 
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 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 παξνχζαο69.  
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 αξρή70.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

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 δηθαηνινγεηηθφ 
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ην νπνίν ηζνδπλακεί κε 
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ71 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ 
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1.72  
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.73 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔΠ κε ζπλνδεπηηθή 
ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε απηφ.74 
Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ 
ππνγξαθή ηνχ 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. 

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

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο75. 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔΠ,76 ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο77 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 
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 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
70 

Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
71

 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.  

72
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ 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             

73
 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

76
 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 

77
 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
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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 απάληεζεο78. 

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 φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί 

ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ 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 ηνπ79. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα80  

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. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.2 

απφ ηνλ πξνζσξηλφ 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. 
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.  
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη 
ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ81. 

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 απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 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. 
Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 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 απφ 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. 

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

                                           
78

 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
79

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

80
 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 ςτισ παραγράφουσ 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   

81
 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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i)  Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε (α) 

απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ. 

Δθφζνλ ε Α.Α. επηηξέπεη ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.3 πεξ. β ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα βεβαίσζε 

νθεηιήο απφ ηελ ΑΑΓΔ. 
ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α‟ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ.  
Δπηπιένλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Νξγαληζκνχο θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο. 
Δθφζνλ ε Α.Α. επηηξέπεη ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.3 πεξ. β ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
βεβαίσζε νθεηιήο απφ ηνλ ΔΦΘΑ. 
iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α‟, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη 

εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 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 Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, 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 ΗΘΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. πεξί κε 

έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΞΔ πξνζθνκίδεηαη 
επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 
ii) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππφ 
εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  
iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “Πηνηρεία Κεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, 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, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη 
δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ83. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο 
ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
ζη) - 
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ 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.3. - 
Β.4 Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο  βι. παξάγξαθν 2.2.6  
Β.5- 
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  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
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 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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Β.6. 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 ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, 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 απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, 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 απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ 
κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΚΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 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 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.7. 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.  
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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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 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  

ΑΔΑ: Ψ4Φ6Ω9Π-0Μ1



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.8. 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.9. 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 
(ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε 
θπζηθνχ πξνζψπνπ ππεχζπλε 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.  
Πε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ζα δειψλεη επίζεο φηη θαζίζηαηαη απφ θνηλνχ κε 
ηνλ δηαγσληδφκελν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
Β.10. 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.11. Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πεκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο88  

Θξηηήξην αλάζεζεο89 ηεο Πχκβαζεο90 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά: βάζεη ηηκήο.91  

Ππγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά 

κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ζην Λνκφ Θνξηλζίαο ηνπ είδνπο θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή 

πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν ηεο Γηππεξεζηαθήο Κνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο, Γ/λζε Γηαρείξηζεο 

Γεδνκέλσλ Πηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο & Δπνπηείαο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ, Ρκήκα Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηψλ & 

Δπνπηείαο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. 

2.3.2 - 

2.3.3 - 
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 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 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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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

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

ππ‟αξίζκ 03/2022 Κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γ. Βέινπ 
Βφραο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο.  
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο . 
Ζ έλσζε Νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ 
φινπο ηνπο Νηθνλνκηθνχο Φνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 
Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνχ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο92. 
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.93 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

 

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).  
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.94 
 
2.4.2.3. Οη 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.  
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 
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επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν  

μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ95.   
Ξαξέρνληαη πνδείγκαηα Ρερληθήο Ξξνζθνξάο (Ξαξάξηεκα II)  θαη  Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (Ξαξάξηεκα  V). 
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 2796 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,   
ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ πεξίπησζε απιήο 
θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 97 
Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΘ98 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.  

Ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο δχλαηαη λα θαηαρσξίδεη ειεθηξνληθά αξρεία άιισλ κνξθφηππσλ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ή 
θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε,  αμηνιφγεζε ή αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απηφ πεξηέρεη 
(ελδεηθηηθά:  ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο έξγνπ ζε κνξθφηππν MPP/MPX, ππνινγηζηηθά θχιια ζε κνξθφηππν 
XLS/XLSX, βίληεν ζε κνξθφηππν MPG/AVI/MP4 θ.α.)99 

 

Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ-νχο θάθειν-νπο, ζηνλ νπνίν 
αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα 
ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. 
Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 
α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη ειεθηξνληθά, άιισο ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999100,  
γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη 
θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε 
γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Σάγεο (Apostille), ή πξνμεληθή ζεψξεζε 
θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  απφ δηθεγφξν101.  
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 δχλαηαη λα δεηήζεη ηε 
ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα 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 
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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". 

97 
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 

98 
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..». 

99 
Άρκρο 13 παρ. 1.3.2 τθσ ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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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 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. 
Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, κε 

επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.   
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. 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ 
κε πνηλή απνθιεηζκνχ102 ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία:  
α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 
β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 

2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   
Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔΠ,  ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο σο Ξαξάξηεκα  απηήο.  
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 ζεζκηθφ πιαίζην, ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη ζπκπιήξσζεο ειεθηξνληθψλ 
ΔΔΔΠ θαη ηεο ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint είλαη αλαξηεκέλεο ζε ζρεηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ζηε 
Γηαδηθηπαθή Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ. 

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” ησλ Ξαξαξηεκάησλ I & II ηεο Γηαθήξπμεο 

θαη ζηελ ππ‟αξίζκ 03/2022 Κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γ. 
Βέινπ Βφραο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 
Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ 
Ξαξάξηεκα103 104.  
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Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ105. 

2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ 

Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ε ηειεπηαία κπνξεί λα πξνθχπηεη θαηά ηελ πξνζθεξφκελε έθπησζε 

επί ηνηο εθαηφ (%) ζηελ ηηκή ηνπ είδνπο, βάζεη ηηκψλ αλαθνξάο, ηδίσο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή βάζεη ηηκψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ξπζκηζηηθή αξρή ζηελ πεξίπησζε ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ. Πηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε ηηκή κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκή αλαθνξάο, εθαξκνδφκελνπ ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Πηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016, φηαλ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ, ηφηε ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο ηηκήο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ 

αγαζνχ, εθηφο αλ άιισο απνθαζίζεη ε Α.Α. αλακνξθψλνληαο ην παξφλ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο. 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο: ηηκή φπσο 
νξίδεηαη θαησηέξσ: βι. Ξαξάξηεκα V ηεο παξνχζαο 

Σηκέο 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ 

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζηελ ηηκή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ 

(ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΝΙΒΓΖ, ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ & ΘΗΛΖΠΖΠ), βάζεη ησλ ηηκψλ αλαθνξάο ηεο παξαγξάθνπ 1.3 θαη 
ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VI ηεο παξνχζαο.106 

Σηκέο Αλαθνξάο γηα ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ : 
Ρηκή αλαθνξάο Ξεηξειαίνπ Θέξκαλζεο  : =1,31€ (ρσξίο Φ.Ξ.Α.)---- (1,624€ κε Φ.Ξ.Α.) 

Ρηκή αλαθνξάο Ξεηξειαίνπ Θίλεζεο   : =  1,01€ (ρσξίο Φ.Ξ.Α.) -----(1,259€ κε Φ.Ξ.Α.) 
Ρηκή αλαθνξάο Βελδίλε Ακφιπβδε   :  = 1,52€ (ρσξίο Φ.Ξ.Α.) ----- (1,885€ κε Φ.Ξ.Α.) 
Ξαξάδεηγκα : Έζησ φηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη πξνζθέξεη έθπησζε επί ηεο ηηκήο (φπσο αθξηβψο δεηείηαη απφ ηε 
Γηαθήξπμε) 10% γηα ην Ξεηξέιαην Θίλεζεο. Πηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη σο ηηκή πξνζθνξάο 1,01 (ρσξίο ην ΦΞΑ 24%) - (1,01 x 10%)=0,909 
Αλ πξνζθεξζεί αξλεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο π.ρ. 2% γηα ην Ξεηξέιαην Θίλεζεο ηφηε ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη σο ηηκή πξνζθνξάο 1,01 (ρσξίο ην ΦΞΑ 24%) + 

(1,101 x 2%)=1,0302. 
Ρν αξλεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 5%. (Άξζξν 63 ηνπ λ. 4257/2014) 
Δθφζνλ ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ δελ κπνξεί λα απνηππσζεί πνζνζηφ 
έθπησζεο, γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ σο άλσ ειεθηξνληθή θφξκα, νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή, κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη 
κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ σο άλσ ηηκή αλαθνξάο ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο VI ηεο παξνχζαο γηα ηηο αληίζηνηρεο πξνο παξνρή ππεξεζίεο. 

Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο 
ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε 
κνξθή pdf, ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ην αλαγξαθφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ην ππφδεηγκα 
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο V πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη 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.107. 
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 (πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο) 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 αξρή108 ζην Ξαξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
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 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   βάςει των 
οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

105
 Άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 

106 Στισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 9 και 10 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016,  όταν από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται 
αναπροςαρμογι τιμϊν, τότε θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά ςε ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ τιμισ τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ του υλικοφ. 

          107 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. 
108 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
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2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ109   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 12 κελψλ 
απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ]. 

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. 
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 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. Πε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 
παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε 
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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 
ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλνπλ 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 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ110 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε 
θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 
α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ή δελ ππνβάιιεηαη 
εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα 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,111  
β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔΠ, εθφζνλ απηέο δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, 
απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, 
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή 
ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα άξζξα 
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 παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο 

                                           
109

 Άρκρο 97 ν. 4412/2016 
110

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
111

 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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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 αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ112 

Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο113, εθεμήο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, 
αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 

 Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη ηνπ 
(ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ηελ Σξίηε 19 Απξηιίνπ 2022 (19-04-2022) θαη ψξα 09.00 π.κ.  

 

Πην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Πε θάζε ζηάδην ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη θαηαξρήλ πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή114. 

 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

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 ηεο,115εθαξκνδφκελσλ 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 ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, 
εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 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 εμαθξηβψζηκα116. 
Δηδηθφηεξα : 
 Πε πεξίπησζε πνπ ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο : 

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 πξνζθνξψλ, είηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο έληππεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη 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 απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη 
ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 
ΔΠΖΓΖΠ. 
Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο 
παξνχζαο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο117. 
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 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
113

 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 

114 
Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

115 
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.  

116 
Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  

117 
Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
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β) Κεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ  ησλ 
νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ118. 
 
γ) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, ζπληάζζεη 
πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα 
ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  
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. Πε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο Α.Α. ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ 
απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαησηέξσ εληαία 
απφθαζε.119 
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.120  Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε. 
Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά εθδίδεηαη 
απφθαζε γηα ηα  απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ121 («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», «Ρερληθή 
Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά») 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 («πξνζσξηλφο 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. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη 
ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
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 παξνχζαο122. 
 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ123 - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ 

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 εληφο πξνζεζκίαο δέθα 
(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, 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.  
Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη απφ απηφλ ζε 
κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο 
παξνχζαο. 
Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα 
απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, 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 
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Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ. 
119 

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 

120
 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

121
 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  

122 
Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
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 Άρκρο 103 του ν. 4412/2016  

ΑΔΑ: Ψ4Φ6Ω9Π-0Μ1



θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5124.  
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, ε 
αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα 
ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 
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 
ηνπ125.  
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.  
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή 
ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 
αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

 3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο126  

3.3.1. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ 
πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξί αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο 
ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).    
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα 
ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν 
φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «Ππλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». 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 αξρήο127. 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.128 
3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 
α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά,  
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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, 
ππεχζπλε 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 
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 θαη νξηζηηθή 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 ηνπ129 . 
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 παξάιεηςεο130 . 
Νη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ επνκέλε 

ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή 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 23:59:59131. 
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. 
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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.  
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί 
πνηλή αθπξφηεηαο, 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. Όκσο, κφλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν 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, κε ην ίδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ 

αξκνδίνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο)132. Ρν απηφ ηζρχεη θαη ζε 

πεξίπησζε ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Ξ.Ξ. Γηθαίσκα άζθεζεο ηνπ σο άλσ 

έλδηθνπ βνεζήκαηνο έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε Α.Δ.Ξ.Ξ. θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αιιά θαη 

απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

Κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε 

ηεο σο άλσ αίηεζεο ζην Γηθαζηήξην. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. ή ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεψλ ηεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, 

εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, κπνξεί λα πξνβάιεη θαη νςηγελείο 

ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ 

άκεζε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.133 

Ζ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ  θνηλνπνίεζε ή 

ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δελ πξέπεη λα απέρεη πέξαλ 

ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθνγξάθνπ.134 

                                           
132

 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων του παρόντοσ είναι το 
Διοικθτικό Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατ` εξαίρεςθ, διαφορζσ οποίεσ προκφπτουν από τθν ανάκεςθ δθμόςιων 
ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενθ αξία μεγαλφτερθ των 
δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάηονται από το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ 
αξία εκάςτθσ ςφμβαςθσ, θ α.α. ςυμπλθρϊνει ςτο παρόν άρκρο τθσ Διακιρυξθσ,  το αρμόδιο, ανά περίπτωςθ, Δικαςτιριο, ιτοι το 
Διοικθτικό Εφετείο ι το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ αναλόγωσ.  
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Α.Δ.Ξ.Ξ., ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, ηελ θιήηεπζε ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη 

κε πξάμε ηνπ ν Ξξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ ή Ρκήκαηνο έσο ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ 

θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ν αηηψλ ππνρξενχηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο 

παξαπάλσ θνηλνπνηήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο σο 

άλσ πξάμεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο 

αίηεζεο θαηαηίζεηαη ε παξέκβαζε θαη δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο θαη νη απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. 

Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θαηαηίζεληαη ζην Γηθαζηήξην θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ 

δηαδίθσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά κέξε ηεο δίθεο εληφο δχν (2) 

εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη σο απαξάδεθηε. Ρν δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη 

εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο 

δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζή ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ 

πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο 

εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.135 Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο 

θαηαηίζεηαη παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Λ. 4412/2016.   

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε θαη ε εθηέιεζή 

ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 

18/1989.  

Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ην θχξνο 

ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 ηνπ λ. 4412/2016. 
Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989. 
 
 

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 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, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο:  
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 

ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ 
ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, 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. Ρν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε 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.  

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή 

παξάδνζεο, γηα δηάζηεκα δχν (2) κελψλ . 
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 θαη πξνθαηαβνιήο 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 θαη πξνθαηαβνιήο 
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  πκβαηηθφ 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 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

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 δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 
εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
4.3.2 Πηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001, επηπιένλ ηνπ 
φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Κεηξψν Ξαξαγσγψλ 
(ΔΚΞΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ν.ΑΛ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 
105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΚΞΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.136. 

 
4.3.3. 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 
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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 ζχκβαζεο137.  

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 ζπλεξγαζίαο138. 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.  

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.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο139 

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. 4412/140 141 

Γπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο πθίζηαηαη ππφ ηνπο θάησζη φξνπο: 
α) Θα γίλεηαη αλαθνξά πεξί παξάηαζεο ζην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

β) Ζ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο αθνξά δηάζηεκα κεηά ην πέξαο αξρηθήο δηάξθεηαο απηήο (έλα έηνο) θαη κέρξη 
εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ ηεο κειέηεο, ελψ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ αξρηθή. 
Πε θάζε πεξίπησζε, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζα ππεξβεί ην έλα (1) έηνο. 
γ) ε Πχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  
δ) ν Γήκνο κπνξεί λα απμήζεη έσο 30% ηα πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα θαχζηκα 

 
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 παξνχζαο142, 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)143. Ζ ζχκβαζε 
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      Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
140

 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) 

141
 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). 

142
      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

143
      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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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 κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο144  

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. 

                                                                                                                                                        
  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).   
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 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο145  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ.  

Ν ελ ιφγσ ηξφπνο πιεξσκήο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ. 
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. 4412/2016146, θαζψο θαη θάζε 
άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
πιεξσκή θαη ηελ βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ, εθφζνλ δελ δηαπηζησζεί θακηά απφθιηζε σο πξνο ηελ πνηφηεηα 
θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ. 
Γηα ηελ πξψηε πιεξσµή ζε πεξίπησζε ηµεµαηηθψλ πιεξσµψλ, ζα πξέπεη πξνεγνπµέλσο λα θαηαβιεζνχλ νη 

δαπάλεο δεµνζίεπζεο.  
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 ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 147 

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, 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  ηνπ πνπξγείνπ Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016148 
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)149 . 
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 νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο150 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, 
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 6.1 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. 
4412/2016151 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ζα νξηζηεί  κε ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε, αλάινγα κε ηηο 
πεξηζηάζεηο. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο 
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     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια του άρκρου 5 
του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια που είναι 
ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 
4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, κανονιςτικϊν αποφάςεων.  
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 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

147
 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

148
 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 των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν  τθσ 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

149
 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)”. 

150
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) 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) - 
γ) 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 = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π 
 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. 

ΣΚΣ = Ρηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην 
νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 
ΣΚΔ = 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. 
Π = Ππληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή απφ ηελ 
έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο 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 
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 
θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ δχλαηαη λα επηβιεζεί κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 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 πξφζηηκν152 

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 ζπκβάζεσλ153   

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 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελζσ ι 
πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα 
κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 
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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. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

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. 
4412/2016154. 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.  
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηα θαχζηκα ζηα κεραλήκαηα θαη νρήκαηα ηνπ  Γήκνπ θαζεκεξηλά ζην 

πξαηήξηφ ηνπ, ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη λα εθδίδεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν 

παξαζηαηηθά, ήηνη δειηία απνζηνιήο θαη κεληαία δειηία πψιεζεο αλά ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο κειέηεο θαζψο θαη ζπγθεληξσηηθέο κεληαίεο θαηαζηάζεηο. 

Νη παξαγγειίεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα δίλνληαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε 

θαη δηαλνκή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ήηνη απφ ηελ 15ε Νθησβξίνπ  κέρξη θαη ηελ 30ε Απξηιίνπ ηνπ 

έηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ εκεξνκελίεο ζπκπίπηνπλ κε κε εξγάζηκεο εκέξεο, σο εκεξνκελία 

ιακβάλεηαη ε πξνεγνχκελε εξγάζηκε γηα ηελ έλαξμε θαη ε επφκελε εξγάζηκε γηα ηε ιήμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 

παξ. 2α Λ.2960/01. 

Ζ παξάδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε νπνηνδήπνηε Γεκνηηθφ Θηίξην ή Πρνιηθή Κνλάδα 

απζεκεξφλ ή ην πνιχ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηεο εληνιήο απφ ηνλ αλάδνρν, εθηφο 

ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. 

Νη εληνιέο ησλ παξαγγειηψλ ζα απνζηέιινληαη κε e-mail ή ζα παξαδίδεηαη δειηίν παξαγγειίαο ζηνλ αλάδνρν απφ 

νξηδφκελν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. 

Κε θάζε παξάδνζε θαπζίκσλ ζα εθδίδνληαη δειηία απνζηνιήο αλά φρεκα ή θηίξην ( ζε πεξίπησζε πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο) θαη ζην ηέινο θάζε κήλα ζα εθδίδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηηκνιφγηα αλά φρεκα ή θηίξην ζχκθσλα κε ηα 

εθδνζέληα δειηία απνζηνιήο θαη κε ηηο ηηκέο, ζχκθσλα κε ηελ  ππνβιεζείζζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

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 παξάδνζεο155. 

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. 

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. 

6.2  Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/16156 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ 
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      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ςυγκροτείται τριμελισ ι 
πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου. Το όργανο αυτό 
ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι 
και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται 
αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
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σο άλσ λφκνπ θαη ην Ξαξάξηεκα. Η ηεο παξνχζαο  θαη ζηελ ππ‟αξίζκ 03/2022 Κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο 

& Αλαθχθισζεο ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γ. Βέινπ Βφραο, . 
Θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί 
κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν πξνκεζεπηήο. Ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε καθξνζθνπηθφ έιεγρν. 
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 κέζα ζηνπο 
θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο: 1 κήλαο.  
Δάλ ν Αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο πέξαλ ηεο 
νξηζζείζεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ, ππνρξενχηαη γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή θαη κφλν λα 
πιεξψζεη πξνο ην Γήκν σο πνηληθή ξήηξα πνζνζηφ δχν ηνηο ρηιίνηο (2%0) ζην ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα θάζε 

κέξα θαζπζηέξεζεο ηεο παξάδνζεο. Ζ πνηληθή ξήηξα παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ή απφ 
ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, 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.157 
 

6.3  Δηδηθνί φξνη λαχισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θφξησζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζην 

εμσηεξηθφ 

ΓΔΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΙ 

6.4  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – 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. 

                                                                                                                                                        
τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 
όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  

157 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. 
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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  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα 

παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Γελ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή δεηγκάησλ απφ ηνλ αλάδνρν, εθηφο αλ δεηεζεί πεξεηαίξσ 

πνηνηηθφο έιεγρνο. Ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ρεκηθή εμέηαζε. Ρν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ 

ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο158  

ΓΔΝ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΙ 
 

6.7  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο159  

6.7.1 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο δελ πξνβιέπεηαη.  

Ζ ηηκή ησλ θαπζίκσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε λφκηκα δηακνξθνχκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο 

ηνπ θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο ηεο πεξηνρήο, ζχκθσλα κε ην π. Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ, Γηππεξεζηαθή 

Κνλάδα Διέγρνπ Αγνξάο, Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ Πηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο & Δπνπηείαο Ζιεθηξνληθνχ 

Δκπνξίνπ, Ρκήκα Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηψλ & Δπνπηείαο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ,εθαξκνδφκελεο ηεο 

πξνζθεξφκελεο έθπησζεο. 

6.7.2 Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ε ηειεπηαία κπνξεί λα πξνθχπηεη θαηά ηελ πξνζθεξφκελε έθπησζε 

επί ηνηο εθαηφ ζηελ ηηκή ηνπ είδνπο, βάζεη ηηκψλ αλαθνξάο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκή αλαθνξάο, εθαξκνδφκελνπ ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο. 

  

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 79/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

      Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                     ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Πδράιες Κηταήι 

                                                                               2.- Πηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Θαιιίρε Καρία 

     ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                               4.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

            5.- Θαραθωηηάς Γεώργηος     

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 
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