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 Ο ΚΗΜΔΗΣ

 Δήμαρχος την Μυτιλήνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

  :Έχοντας την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνψη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

 .3852/2010 «         -Το Ν Νέα Αρχιτεκτονική τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αυτοδιοίκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αποκεντρωμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Διοίκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 » (  87/ /07-06-2010),    , Πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγραμμα Καλλικράτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΦΕΚ Α ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την τροποποιήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε και ισχύ ηλεκτρονικού ει

   .  3463/2006/ ’114  «      »  Τις την διατάξεις την του Ν Α Κύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του Κώ,δικα Δήμων και Κοινοτήτων και
    9 .     209 ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ εδ β του άρθρου

 . 4412/2016 ( ’ 147) “   ,    (Το Ν Α Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιες την Συμβάσεις την Έργων Προμη ανοιχτού ηλεκτρονικού θειώ,ν και Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσιώ,ν προσαρμογή
  2014/24/   2014/25/ )» (  147/ /08-08-2016),   στις την Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίες την ΕΕ και ΕΕ φΕΚ Α ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την τροποποιήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε και

,ισχύ ηλεκτρονικού ει

 . 4622/19 ( ’ 133) «  : ,  &   ,Το Ν Α Επιτελικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Κράτος την οργάνωση ανοιχτού ηλεκτρονικού λειτουργία διαφάνεια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Κυβέρνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
   &    »     37, των κυβερνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν οργάνων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κεντρικής την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιας την διοίκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και ιδίως την του άρθρου

 . 4700/2020 ( ’ 127) «       , Το Ν Α Ενιαίο κείμενο Δικονομίας την για το Ελεγκτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Συνέδριο ολοκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμένο
     ,      νομοθετικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πλαίσιο για τον προσυμβατικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την έλεγχο τροποποιήσεις την στον Κώ,δικα Νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμων για το

 ,          Ελεγκτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Συνέδριο διατάξεις την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αποτελεσματική απονομή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δικαιοσύ ηλεκτρονικού νη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και άλλες την 
»     324-337,διατάξεις την και ιδίως την των άρθρων

 .  4013/2011  ( ’  204)  «       Το Ν Α Σύ ηλεκτρονικού σταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ενιαίας την Ανεξάρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αρχής την Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων Συμβάσεων και
    …», Κεντρικού ηλεκτρονικού Ηλεκτρονικού ηλεκτρονικού Μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ου Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων Συμβάσεων

  5    . 11389/1993 (  185)   Το άρθρο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με αριθμ Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών του Υ πουργού ηλεκτρονικού Εσωτερικώ,ν, 

 . 3548/2007 ( ’ 68) «        Το Ν Α Καταχώ,ριση ανοιχτού ηλεκτρονικού δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσιεύ ηλεκτρονικού σεων των φορέων του Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίου στο νομαρχιακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
     »,  και τοπικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Τύ ηλεκτρονικού πο και άλλες την διατάξεις την 

 . 4601/2019 ( ’ 44) «  µ µ µ   µ   µ  Το Ν Α Εταιρικοί ετασχη ανοιχτού ηλεκτρονικού ατισ οί και εναρ ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννιση ανοιχτού ηλεκτρονικού του νο οθετικού ηλεκτρονικού πλαισίου
µ      2014/55/       µε τις την διατάξεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την ΕΕ του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου

 16   2014      µ    µτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Απριλίου για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικώ,ν τι ολογίων στο πλαίσιο δη ανοιχτού ηλεκτρονικού ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιων
µ    »,συ βάσεων και λοιπές την διατάξεις την 

    IV  (   345-374  )  .4412/16      Τις την διατάξεις την του Βιβλίου άρθρα Ν που διέπουν τις την διαφορές την που
     ,       αναφύ ηλεκτρονικού ονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πράξεις την η ανοιχτού ηλεκτρονικού παραλήψεις την οι οποίες την εκδίδονται η ανοιχτού ηλεκτρονικού συντελού ηλεκτρονικού νται μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

26/6/2017       .  39/17  «   καθώ,ς την και τις την διατάξεις την του ΠΔ Κανονισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την εξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Προδικαστικώ,ν
       ( )»,Προσφυγώ,ν ενώ,πιον τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αρχής την Εξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Προδικαστικώ,νΠροσφυγώ,ν ΑΕΠΠ

 .  3310/2005  ( ’  30)  «         Το Ν Α Μέτρα για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαφάνειας την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αποτροπή
      »,  . /  82/1996καταστρατη ανοιχτού ηλεκτρονικού γήσεων κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων συμβάσεων του π δ τος την 

( ’  66)  «         Α Ο ΚΗΜΔΗΣνομαστικοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού μετοχώ,ν Ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νικώ,ν Ανωνύ ηλεκτρονικού μων Εταιρειώ,ν που μετέχουν στις την 
           διαδικασίες την ανάλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έργων ή προμη ανοιχτού ηλεκτρονικού θειώ,ν του Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίου ή των νομικώ,ν προσώ,πων του

  »ευρύ ηλεκτρονικού τερου δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιου τομέα 1,        τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κοινής την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των Υ πουργώ,ν Ανάπτυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και Επικρατείας την 
 .  20977/2007 ( ’ 1673)    «       με αρ Β σχετικά με τα Δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ων του

.3310/2005,     .3414/2005»,     , ν ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την τροποποιήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε με το ν καθώ,ς την και των υπουργικώ,ν αποφάσεων οι
 ,  ’      65   .  4172/2013  ( ’167)   οποίες την εκδίδονται κατ εξουσιοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του άρθρου του ν Α για τον

1 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις,  απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.
3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
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: )   «  »   )    «καθορισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την α των μη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνεργάσιμων φορολογικά κρατώ,ν και β των κρατώ,ν με προνομιακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
 »φορολογικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την καθεστώ,ς την 2,

  . .  39/2017  ( ’  64)  «      Το π δ Α Κανονισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την εξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προδικαστικώ,ν προσφυγώ,ν ενώ,πιων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
. . . .»,ΑΕΠΠ

 '  .  57654/22.05.2017         :Τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπ αριθμ Από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού του Υ πουργού ηλεκτρονικού Ο ΚΗΜΔΗΣικονομίας την και Ανάπτυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με θέμα
“         Ρύ ηλεκτρονικού θμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερων θεμάτων λειτουργίας την και διαχείριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του Κεντρικού ηλεκτρονικού Ηλεκτρονικού ηλεκτρονικού 

   ( )” ( ’ 1781), Μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ου Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ Β

  .  64233/08-06-2021  (  2455/09-06-2021,  .  )     Τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν με αρ ΦΕΚ τ Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών Κοινής την Από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των Υ πουργώ,ν
       «   Ανάπτυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και Επενδύ ηλεκτρονικού σεων και Ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού φιακής την Διακυβέρνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ρυθμίσεις την τεχνικώ,ν ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού μάτων

           που αφορού ηλεκτρονικού ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού και εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού των Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων Συμβάσεων Προμη ανοιχτού ηλεκτρονικού θειώ,ν και Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσιώ,ν
          με χρήση ανοιχτού ηλεκτρονικού των επιμέρους την εργαλείων και διαδικασιώ,ν του Εθνικού ηλεκτρονικού Συστήματος την Ηλεκτρονικώ,ν

  ( )».Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ

 . . . . . 60967  2020 (B’ 2425/18.06.2020) «    Τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αριθμ ΚΥ Α οικ ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο Ηλεκτρονική Τιμολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού στο πλαίσιο
     . 4601/2019» ( 44),των Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν Α΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

 .  63446/2021  . . .  (B’  2338/02.06.2020)  «   Τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αριθμ ΚΥ Α Καθορισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την Εθνικού ηλεκτρονικού Μορφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπου
      »,η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικού ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων Συμβάσεων

 .  . . .  .  14900/21 ( ’ 466): «       τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αριθμ Κ Υ Α οικ Β Έγκριση ανοιχτού ηλεκτρονικού σχεδίου Δράση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την για τις την Πράσινες την Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιες την 
» ( : 46 - 92),Συμβάσεις την ΑΔΑ ΨΡΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΤΛΡ Χ92),  

 .  3419/2005  ( ’  297)  «    ( . . .)    του ν Α Γενικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Εμπορικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ο ΓΕΜΗ και εκσυγχρονισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 »,Επιμελη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριακής την Νομοθεσίας την 

 . 4635/2019 ( ’167) «      »      85του ν Α Επενδύ ηλεκτρονικού ω στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ελλάδα και άλλες την διατάξεις την και ιδίως την των άρθρων
.επ

   .4250/2014 «   . . .» (  74/ /26-03-2014), Τις την διατάξεις την του Ν Διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικές την Απλουστεύ ηλεκτρονικού σεις την κ λ π ΦΕΚ Α ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την 
  τροποποιήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε και ισχύ ηλεκτρονικού ει,

 . 4270/2014 ( ’ 143) «      (  του ν Α Αρχές την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσιονομικής την διαχείριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και εποπτείας την ενσωμάτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 2011/85/ ) –     »,Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την ΕΕ δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιο λογιστικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την και άλλες την διατάξεις την 

 . . 80/2016 ( ’ 145) «     »,του π δ Α Ανάλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού υποχρεώ,σεων από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την Διατάκτες την 

 .    .  4152/2013  ( ’  107)  «      τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία του Ν Α Προσαρμογή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νικής την νομοθεσίας την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γία
2011/7   16.2.2011         τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταπολέμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των καθυστερήσεων πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμώ,ν στις την εμπορικές την 

»,συναλλαγές την 

 .  4314/2014 ( ’  265) « )   ,       του ν Α Α Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαχείριση ανοιχτού ηλεκτρονικού τον έλεγχο και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εφαρμογή αναπτυξιακώ,ν
     2014−2020, )    2012/17παρεμβάσεων για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προγραμματική περίοδο Β Ενσωμάτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την 

       13   2012 (  L 156/16.6.2012)του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ιουνίου ΕΕ
  ,   . 3419/2005 ( ' 297)   », στο ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την δίκαιο τροποποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του ν Α και άλλες την διατάξεις την 

  . 4727/2020 ( ’ 184) «   (     του ν Α Ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού φιακή Διακυβέρνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού Ενσωμάτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νική Νομοθεσία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 ( )  2016/2102     ( )  2019/1024)  –   Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την ΕΕ και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την ΕΕ Ηλεκτρονικές την Επικοινωνίες την 

(       ( ) 2018/1972   », Ενσωμάτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού στο Ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Δίκαιο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την ΕΕ και άλλες την διατάξεις την 

 .  28/2015 ( ’ 34) «         του π δ Α Κωδικοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού διατάξεων για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού σε δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσια έγγραφα και
», στοιχεία

 . 2859/2000 ( ’ 248) «     », του ν Α Κύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού Κώ,δικα Φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρουΠροστιθέμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αξίας την 

2  Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις
με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
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 .2690/1999 ( ’ 45) «        »  του ν Α Κύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του Κώ,δικα Διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικής την Διαδικασίας την και άλλες την διατάξεις την και
   1,2, 7, 11  13  15,ιδίως την των άρθρων και έως την 

 .  2121/1993  ( ’  25)  «  ,     του ν Α Πνευματική Ιδιοκτη ανοιχτού ηλεκτρονικού σία Συγγενικά Δικαιώ,ματα και Πολιτιστικά
», Θέματα

  ( )  2016/679     ,   27   2016,   του Κανονισμού ηλεκτρονικού ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Απριλίου για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
         προστασία των φυσικώ,ν προσώ,πων έναντι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επεξεργασίας την των δεδομένων προσωπικού ηλεκτρονικού 
            χαρακτήρα και για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ελεύ ηλεκτρονικού θερη ανοιχτού ηλεκτρονικού κυκλοφορία των δεδομένων αυτώ,ν και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατάργη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 95/46/  (      )  (  οδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την ΕΚ Γενικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την Κανονισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Προστασία Δεδομένων Κείμενο που
    ) OJ L 119, παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟ ΚΗΜΔΗΣΧ92),

 .  4624/2019  ( ’  137)  «     ,  του ν Α Αρχή Προστασίας την Δεδομένων Προσωπικού ηλεκτρονικού Χ92),αρακτήρα μέτρα
   ( ) 2016/679      εφαρμογής την του Κανονισμού ηλεκτρονικού ΕΕ του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 27   2016         τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Απριλίου για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προστασία των φυσικώ,ν προσώ,πων έναντι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επεξεργασίας την 
          ( )δεδομένων προσωπικού ηλεκτρονικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εθνική νομοθεσία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την ΕΕ

2016/680        27   2016  του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Απριλίου και άλλες την 
»,διατάξεις την 

        ,   των σε εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού των ανωτέρω νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμων εκδοθεισώ,ν κανονιστικώ,ν πράξεων των λοιπώ,ν
            διατάξεων που αναφέρονται ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού τά ή απορρέουν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στα συμβατικά τεύ ηλεκτρονικού χη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

,         , , ,παρού ηλεκτρονικού σας την καθώ,ς την και του συνό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλου των διατάξεων του ασφαλιστικού ηλεκτρονικού εργατικού ηλεκτρονικού κοινωνικού ηλεκτρονικού 
           περιβαλλοντικού ηλεκτρονικού και φορολογικού ηλεκτρονικού δικαίου που διέπει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού και εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την 

,       .σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έστω και αν δεν αναφέρονται ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού τά παραπάνω

 . 141/2021     ,Τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αριθμ μελέτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Διεύ ηλεκτρονικού θυνση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Τεχνικώ,ν Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσιώ,ν

 . 79/2022       ,Τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αριθμ από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοτικού ηλεκτρονικού Συμβουλίου περί έγκριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προμήθειας την 

 . . 20791/11-05-2022       Τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αριθμ πρωτ από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού Αποκεντρωμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Διοίκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αιγαίου περί έγκριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 ,τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προμήθειας την 

 . . 7518/15-03-2022     :22REQ010208405,Το αριθμ πρωτ πρωτογενές την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα με ΑΔΑΜ

 . 626/23-06-2022    ( )  : 22Τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αριθμ Από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού Ανάλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Υ ποχρέωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΑΑΥ Σ με ΑΔΑΜ REQ010501247,

 .  587/06-09-2022       Τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αριθμ Από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικής την Επιτροπής την περί έγκριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διενέργειας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  ,    ,    διαδικασίας την ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έγκριση ανοιχτού ηλεκτρονικού τεχνικώ,ν προδιαγραφώ,ν καθορισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την των ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

       .διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και συγκρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επιτροπής την διενέργειας την του διαγωνισμού ηλεκτρονικού 

ΠΡΟΚΗΡΥΣ ΛΕΣΒΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥΕΙ
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1.     ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥΑΑΡΧ4 με λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς»,ΗΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣ ΛΕΣΒΟΥΥΜΒΑΣ ΛΕΣΒΟΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

                1.1    Σ ΛΕΣΒΟΥτοιχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17εία Αναθέτου 13-17σας: Πελαγία Αράμβογλου Αρχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου

Επωνυμία  Δήμος την Μυτιλήνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

   ( . . .)Αριθμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την Φορολογικού ηλεκτρονικού Μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ου ΑΦΜ 997817113

 Ταχυδρομική διεύ ηλεκτρονικού θυνση ανοιχτού ηλεκτρονικού .  13-17Ελ Βενιζέλου

Πό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλη ανοιχτού ηλεκτρονικού Μυτιλήνη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

 Ταχυδρομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την Κωδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την 81132

Χ92),ώ,ρα3 Ελλάδα

 UTSΚωδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την Ν 4 EL411

Τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λέφωνο 2251350565, 516

  (Ηλεκτρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ταχυδρομείο e-mail) promithies@mytilene.gr

  Αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιος την για πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την 5  ,  Πελαγία Αράμβογλου Μαρίνος την 
Αντωνέλλος την 

     (URL)Γενική Διεύ ηλεκτρονικού θυνση ανοιχτού ηλεκτρονικού στο διαδίκτυο www.mytilene.gr

   Είδος: Πελαγία Αράμβογλου Αναθέτου 13-17σας: Πελαγία Αράμβογλου Αρχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου
            ( ).ΗΑναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος την Μυτιλήνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και ανήκει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Γενική Κυβέρνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού Ο ΚΗΜΔΗΣΤΑ   

  . .Κύρια δραστη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ριό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τα Α Α
          .Ηκύ ηλεκτρονικού ρια δραστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αναθέτουσας την Αρχής την είναι οι Γενικές την Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιες την Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την 

  Σ ΛΕΣΒΟΥτοιχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17εία Επικ/κή Διεύθυνση:οινωνίας: Πελαγία Αράμβογλου
)α        , ,  &  Τα έγγραφα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είναι διαθέσιμα για ελεύ ηλεκτρονικού θερη ανοιχτού ηλεκτρονικού πλήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού άμεση ανοιχτού ηλεκτρονικού δωρεάν η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική

     (www.promitheus.gov.gr)   .πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Διαδικτυακής την Πύ ηλεκτρονικού λη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του Ο ΚΗΜΔΗΣΠΣΕΣΗΔΗΣ
)β          Κάθε είδους την επικοινωνία και ανταλλαγή πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφοριώ,ν πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

   (  ),       Προμήθειες την και Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την εφεξής την ΕΣΗΔΗΣ το οποίο είναι προσβάσιμο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαδικτυακή
 (www.promitheus.gov.gr)   .Πύ ηλεκτρονικού λη ανοιχτού ηλεκτρονικού του Ο ΚΗΜΔΗΣΠΣΕΣΗΔΗΣ

)γ     :Περαιτέρω πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την είναι διαθέσιμες την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
      (URL):  τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προαναφερθείσα Γενική Διεύ ηλεκτρονικού θυνση ανοιχτού ηλεκτρονικού στο διαδίκτυο www.mytilene.gr     ή από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το Τμήμα

    .Αποθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κώ,νΠρομη ανοιχτού ηλεκτρονικού θειώ,ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προαναφερθείσας την διεύ ηλεκτρονικού θυνση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 

1.2  -Σ ΛΕΣΒΟΥτοιχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17εία Διαδικ/κή Διεύθυνση:ασίας: Πελαγία Αράμβογλου Χ4 με λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς»,ρη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ματοδό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17

  Είδος: Πελαγία Αράμβογλου διαδικ/κή Διεύθυνση:ασίας: Πελαγία Αράμβογλου

3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
4 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
5 Συμπληρώνεται  το  όνομα,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός  τηλεφώνου,  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  ( e-mail)  της  υπηρεσίας  που

διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  
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             27   .Ο ΚΗΜΔΗΣ διαγωνισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την θα διεξαχθεί με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων του άρθρου του ν
4412/16. 

  Χ4 με λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς»,ρη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ματοδό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου σύμβαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου6

     :   .     Φορέας την χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είναι ο Δήμος την Μυτιλήνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Η δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εν
     . .: 70.7132.0002      λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού βαρύ ηλεκτρονικού νει τον με ΚΑ σχετική πίστωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του τακτικού ηλεκτρονικού προϋπολογισμού ηλεκτρονικού 

   2022   .του οικονομικού ηλεκτρονικού έτους την του ΔήμουΜυτιλήνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

        .  626/2022    Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρού ηλεκτρονικού σα διαδικασία έχει εκδοθεί η ανοιχτού ηλεκτρονικού με αριθμ Από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού Ανάλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Υ ποχρέωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
( ),ΑΑΥ Σ   :  22με ΑΔΑΜ REQ010801247,      2022   / :  1,  ,για το οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την έτος την και έλαβε α α καταχώ,ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

   /   &    . αντίστοιχα στο μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ο δεσμεύ ηλεκτρονικού σεων Βιβλίο εγκρίσεων Εντολώ,νΠλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμής την του Δήμου

1.3         Σ ΛΕΣΒΟΥυ 13-17νοπτικ/κή Διεύθυνση:ήΠεριγραφήφυ 13-17σικ/κή Διεύθυνση:ού κ/κή Διεύθυνση:αι οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ού αντικ/κή Διεύθυνση:ειμένου 13-17 τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου σύμβαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου

         : Αναλυτικά τα προς την προμήθεια είδη ανοιχτού ηλεκτρονικού αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΣΒΟΥΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝΕΙΔΩΝ

/Α Α ΕΙΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥΟΤΗΤΑ CPV

1
  4 4,  Ημιφορτη ανοιχτού ηλεκτρονικού γό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διπλοκάμπινο Χ92), με
   .αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού ηλεκτρονικού 

2

34131000-4

43313100-1

33144420-8

        Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προμήθειας την ανέρχεται συνολικά σε 117.800,00   ευρώ, με
 24 %,         .ΦΠΑ και θα καλυφθεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ιδίους την πό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την του ΔήμουΜυτιλήνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

6 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ  του άρθρου 53 του ν.4412/16
όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

/Α Α ΕΙΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
 ΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥΟΤΗ
ΤΑ

 ΤΙΜΗΜΟΝΑΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

( )ευ 13-17ρώ

Σ ΛΕΣΒΟΥΥΝΟΛΟ

( )ευ 13-17ρώ

1
  4 4,  Ημιφορτη ανοιχτού ηλεκτρονικού γό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διπλοκάμπινο Χ92), με

  αλατοδιανομέα και λεπίδα
.αποχιονισμού ηλεκτρονικού 

2 47.500,00 95.000,00

  Σ ΛΕΣΒΟΥΥΝΟΛΟΑΝΕΥΦΠΑ 95.000,00

 24%ΦΠΑ 22.800,00

   ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΕΣΒΟΥΥΝΟΛΟΜΕΦΠΑ 117.800,00

              Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την δύ ηλεκτρονικού ναται να υποβάλουν προσφορά για μια ή περισσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερες την ή για ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλες την τις την 
 ,           ,   ομάδες την ειδώ,ν για το σύ ηλεκτρονικού νολο των ειδώ,ν και των τεμαχίων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προμήθειας την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την αυτά

        .  141/2021    /περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αριθμ μελέτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Δ νση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  (  ).Τεχνικώ,ν Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσιώ,ν Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα Ι

           Τα προς την προμήθεια είδη ανοιχτού ηλεκτρονικού νοού ηλεκτρονικού νται παραδοτέα στις την εγκαταστάσεις την του Δήμου στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Μυτιλήνη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
,  Λέσβου  ,      με ευθύ ηλεκτρονικού νη ανοιχτού ηλεκτρονικού μέριμνα και δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου.       Θα είναι πλήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού με τα απαραίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα

    ,      ,   ,     παρελκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα και έτοιμα προς την χρήση ανοιχτού ηλεκτρονικού με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλα τα νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμα έγγραφα τις την εγκρίσεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άδεια και τις την 
    ,     . κρατικές την πινακίδες την κυκλοφορίας την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπου απαιτείται καθώ,ς την και τα απαραίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

        ,  ,προσφορά των προμη ανοιχτού ηλεκτρονικού θευτώ,ν θα συμπεριλαμβάνονται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλα τα έξοδα ταξινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την μεταβίβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  ,    .,   έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κρατικώ,ν πινακίδων τελώ,ν κυκλοφορίας την κλπ καθώ,ς την σ    τις την υποχρεώ,σεις την του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου

           .είναι και η ανοιχτού ηλεκτρονικού έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού των πινακίδων με αποκλειστική μέριμνα και έξοδά του

    :Μετη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17νπροσφορά νακ/κή Διεύθυνση:ατατεθούν

          Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού Δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού Έγκριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Τύ ηλεκτρονικού που για ολοκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμένο
           ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα βάσει των οικείων διατάξεων προκειμένου να είναι εφικτή η ανοιχτού ηλεκτρονικού ταξινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του

      .οχήματος την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τις την ισχύ ηλεκτρονικού ουσες την σχετικές την διατάξεις την 
     (CE)        Δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρφωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΕΚ για ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατασκευή συνοδευμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

      ,         Εξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Τύ ηλεκτρονικού που ΕΚ από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διεθνώ,ς την Διαπιστευμένο Φορέα με το οποίο να προκύ ηλεκτρονικού πτει και η ανοιχτού ηλεκτρονικού 
        .συμμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρφωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου οχήματος την με τα σχετικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ευρωπαϊκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπο

     ( )    2   Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εργοστασιακής την καλής την λειτουργίας την τουλάχιστον έτη ανοιχτού ηλεκτρονικού για το
 .πλήρες την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα

        3  .    Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αντισκωριακής την προστασίας την τουλάχιστον έτη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
        10 .     Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού παροχής την ανταλλακτικώ,ν τουλάχιστον για έτη ανοιχτού ηλεκτρονικού Και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι το διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα

           10 .παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τού ηλεκτρονικού μενων κάθε φορά ανταλλακτικώ,ν θα είναι μικρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την 
           Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμου εκπροσώ,που του εργοστασίου κατασκευής την ή του επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μου

        ,  (   αντιπροσώ,που στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστού ηλεκτρονικού ν τα υλικά για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
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          ,  που μέρος την του υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υλικού ηλεκτρονικού θα κατασκευαστεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον διαγωνιζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο η ανοιχτού ηλεκτρονικού παραπάνω
    . . ),     :δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού αφορά το υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλοιπο π χ πλαίσιο στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία θα δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,νει ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι

)           α αποδέχεται τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συγκεκριμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προμήθειας την σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  προμήθειας την στον

     .διαγωνιζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο

)         10 ,     β θα καλύ ηλεκτρονικού ψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί έτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμη ανοιχτού ηλεκτρονικού και απευθείας την αν αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
 .κριθεί σκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπιμο

 

         ,   Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού για τον τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο αντιμετώ,πιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των αναγκώ,ν επισκευής την συντήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και
service,     ,    /  /για διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα δύ ηλεκτρονικού ο ετώ,ν τουλάχιστο κατά προτίμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού σε συνεργαζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο α συνεργείο

            α εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την νήσου Λέσβου ή εναλλακτικά με οποιοδήποτε άλλο πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσφορο τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο επιλέξει
          έκαστος την προσφέρων προμη ανοιχτού ηλεκτρονικού θευτής την με πλήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού δική του ευθύ ηλεκτρονικού νη ανοιχτού ηλεκτρονικού και αναλαμβάνοντας την πλήρως την 

          ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλες την τις την απαραίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την διαδικασίες την και δαπάνες την ασφαλού ηλεκτρονικού ς την και ταχείας την μετακίνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του
   ,        ,  οχήματος την εκτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την του νη ανοιχτού ηλεκτρονικού σιού ηλεκτρονικού μέχρι και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τελική επιστροφή αυτού ηλεκτρονικού επισκευασμένου στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

     . έδρα του δήμου στη ανοιχτού ηλεκτρονικού νΜυτιλήνη ανοιχτού ηλεκτρονικού Λέσβου

     /  / .    Να δοθού ηλεκτρονικού ν τα αναλυτικά στοιχεία του των συνεργείου ων Η ανταπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκριση ανοιχτού ηλεκτρονικού του συνεργείου
/        (2)    συντήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αποκατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την θα γίνεται το πολύ ηλεκτρονικού εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την δύ ηλεκτρονικού ο εργασίμων η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

            (20)έγγραφη ανοιχτού ηλεκτρονικού ειδοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού περί βλάβη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και η ανοιχτού ηλεκτρονικού έντεχνη ανοιχτού ηλεκτρονικού αποκατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού το πολύ ηλεκτρονικού εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την είκοσι
 .εργασίμων η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν

               Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι είναι σε θέση ανοιχτού ηλεκτρονικού και θα επιδείξουν ίδιο ή ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμοιο δείγμα του
 ,  .προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου είδους την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί

    ,          Πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγραμμα εκπαίδευση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των εργατώ,ν χειριστώ,ν του αγοραστή για το χειρισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την και
   .     συντήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου εξοπλισμού ηλεκτρονικού Να κατατεθεί αναλυτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγραμμα

 (   ,   ,εκπαίδευση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγραμμα εκπαίδευση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσωπικού ηλεκτρονικού αριθμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την εκπαιδευτώ,ν
      . .).χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού σιμοποιού ηλεκτρονικού μενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ λπ

           (5) .Ο ΚΗΜΔΗΣ χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δεν μπορεί να είναι μεγαλύ ηλεκτρονικού τερος την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πέντε μήνες την 

          :Με το αυτοκίνη ανοιχτού ηλεκτρονικού το θα παραδοθού ηλεκτρονικού ν και τα πιο κάτω παρελκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα

-   ,      .Εφεδρικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τροχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την πλήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τοποθετη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένος την σε ασφαλές την μέρος την του αυτοκινήτου

-       ,  .Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώ,ς την με εργαλειοθήκη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

-      . .Πυροσβεστήρες την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τον ισχύ ηλεκτρονικού οντα ΚΟ ΚΗΜΔΗΣΚ

-      . . .Πλήρες την φαρμακείο σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τον ΚΟ ΚΗΜΔΗΣΚ

-  Τρίγωνο βλαβώ,ν

-    Βιβλία συντήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και επισκευής την 

-  .Βιβλίο ανταλλακτικώ,ν

          Αναλυτική περιγραφή του φυσικού ηλεκτρονικού και οικονομικού ηλεκτρονικού αντικειμένου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δίδεται στο
  (  . 141/2021)   . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μελέτη ανοιχτού ηλεκτρονικού αριθμ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
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             ,Η σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού θα ανατεθεί με το κριτήριο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πλέον συμφέρουσας την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την οικονομική άποψη ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφοράς την 
  . βάσει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τιμής την 

1.4    Προθεσμία παραλ. Βενιζέλου 13-17αβής: Πελαγία Αράμβογλου προσφορών

        Ηκαταλη ανοιχτού ηλεκτρονικού κτική η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία παραλαβής την των προσφορώ,ν είναι η ανοιχτού ηλεκτρονικού 17-10-2022   15.30.και ώ,ρα

          Η διαδικασία θα διενεργη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί με χρήση ανοιχτού ηλεκτρονικού του Εθνικού ηλεκτρονικού Συστήματος την Ηλεκτρονικώ,ν Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιων
 ( )         (  Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες την και Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την του Ο ΚΗΜΔΗΣΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Διαδικτυακή Πύ ηλεκτρονικού λη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

www.promitheus.gov.gr) 

1.5 Δη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μοσιό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τα

.        Α Δη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μοσίευ 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17νΕπίση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 Εφη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μερίδα τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου Ευ 13-17ρωπαϊκ/κή Διεύθυνση:ής: Πελαγία ΑράμβογλουΈνωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού 7           14-09-τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την απεστάλη ανοιχτού ηλεκτρονικού με η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά μέσα για δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίευση ανοιχτού ηλεκτρονικού στις την 
2022          :  στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσία Εκδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσεων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ευρωπαϊκής την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με αριθμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αναφοράς την ENOTICES-
mytilini/2022-141534 .

.      Β Δη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μοσίευ 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 σε εθνικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό επίπεδο 8

 Η προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού 9          και το πλήρες την κείμενο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καταχωρήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν στο Κεντρικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
    ( ). Ηλεκτρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνΜη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ο Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ

          Τα έγγραφα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καταχωρήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού σχετική η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική
     ,      :διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιας την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στο ΕΣΗΔΗΣ η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία έλαβε Συστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Αύ ηλεκτρονικού ξοντα Αριθμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

171723      (www.promitheus.gov.gr)   . και αναρτήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ΔιαδικτυακήΠύ ηλεκτρονικού λη ανοιχτού ηλεκτρονικού του Ο ΚΗΜΔΗΣΠΣΕΣΗΔΗΣ

           Περίλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσιεύ ηλεκτρονικού εται και στον Ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Περιφερειακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την και Τοπικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
,     66  . 4412/2016 : Τύ ηλεκτρονικού πο σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το άρθρο τουΝ

    Περίλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την     ( )   3ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την προβλέπεται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ιστ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου
  76  .4727/2020,   ,    του άρθρου του Ν αναρτήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε στο διαδίκτυο στον ιστό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντοπο http://et.diavgeia.gov.gr/

(  ).ΠΡΟ ΚΗΜΔΗΣΓΡΑΜΜΑΔΙΑΥ ΓΕΙΑ   

    ,      ,  Η Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού καταχωρήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε στο διαδίκτυο στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ιστοσελίδα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
 (διεύ ηλεκτρονικού θυνση ανοιχτού ηλεκτρονικού URL):   www.mytilene.gr. 

.  Γ Έξοδα δη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μοσιεύσεων

    Η δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού των δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσιεύ ηλεκτρονικού σεων    στον Ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Τύ ηλεκτρονικού πο     , βαρύ ηλεκτρονικού νει τον ανάδοχο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προμήθειας την σύ ηλεκτρονικού μφωνα
   4,   3   .  3548/07.       ,  με το άρθρο παράγραφος την του Ν Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ο Δήμος την 

     .Μυτιλήνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναλαμβάνει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σχετική δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσιεύ ηλεκτρονικού σεων

7 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α΄
υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της
Επιτροπής (L296/1) 

8 Άρθρο  66  Ν.  4412/2016.  Η  παρούσα  διακήρυξη και  οι  προκηρύξεις  δεν  δημοσιεύονται  σε  εθνικό  επίπεδο,  πριν  από  την  ημερομηνία
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο,
όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.  

9 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του ν.4782/2021, παρ. 1
περ.4)
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1.6      Αρχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ές: Πελαγία Αράμβογλου εφαρμοζό ηλεκτρονικό μενες: Πελαγία Αράμβογλου στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 διαδικ/κή Διεύθυνση:ασία σύναψη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου

    :Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την δεσμεύ ηλεκτρονικού ονται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι

)           ,  ,α τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρού ηλεκτρονικού ν και θα εξακολουθήσουν να τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρού ηλεκτρονικού ν κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον επιλεγού ηλεκτρονικού ν
         ,τις την υποχρεώ,σεις την τους την που απορρέουν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την διατάξεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την περιβαλλοντικής την 

   ,        ,κοινωνικοασφαλιστικής την και εργατικής την νομοθεσίας την που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  ,       ,   το εθνικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την δίκαιο συλλογικές την συμβάσεις την ή διεθνείς την διατάξεις την περιβαλλοντικού ηλεκτρονικού κοινωνικού ηλεκτρονικού και

 ,            .εργατικού ηλεκτρονικού δικαίου οι οποίες την απαριθμού ηλεκτρονικού νται στο Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα Χ92), του Προσαρτήματος την Α του ν
4412/2016.              Η τήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω υποχρεώ,σεων ελέγχεται και βεβαιώ,νεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνργανα που

           επιβλέπουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού των δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων συμβάσεων και τις την αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιες την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιες την αρχές την και
           ,υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την που ενεργού ηλεκτρονικού ν εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την των ορίων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ευθύ ηλεκτρονικού νη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αρμοδιό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τάς την τους την 10 

)    ,          β δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα παράνομα ή καταχρη ανοιχτού ηλεκτρονικού στικά καθ΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκεια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την 
,        ,  ,ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον επιλεγού ηλεκτρονικού ν

)           γ λαμβάνουν τα κατάλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λα μέτρα για να διαφυλάξουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εμπιστευτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα των πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφοριώ,ν
    .που έχουν χαρακτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρισθεί ως την τέτοιες την 

10 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2.     ΓΕΝΙΚΟΙΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ Σ ΛΕΣΒΟΥΥΜΜΕΤΟΧ4 με λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς»,ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

2.1  Γενικ/κή Διεύθυνση:ές: Πελαγία ΑράμβογλουΠλ. Βενιζέλου 13-17η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ροφορίες: Πελαγία Αράμβογλου

2.1.1   Έγγραφα τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου σύμβαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου
     ,Τα έγγραφα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διαδικασίας την σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 11    :είναι τα ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλουθα

1.    ,         η ανοιχτού ηλεκτρονικού Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την αυτή έχει δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσιευτεί στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού Εφη ανοιχτού ηλεκτρονικού μερίδα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  Ευρωπαϊκής την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

2.       [ ] το Ευρωπαϊκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ενιαίο Έγγραφο Σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΕΕΕΣ

3.  . .  Ηαριθμ πρωτ 30320/12-09-2022  Περίλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

4.    η ανοιχτού ηλεκτρονικού παρού ηλεκτρονικού σα Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού   και τα παραρτήματά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

2.1.2  -     Επικ/κή Διεύθυνση:οινωνία Πρό ηλεκτρονικό σβαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17στα έγγραφα τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου Σ ΛΕΣΒΟΥύμβαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου
             ,Όλες την οι επικοινωνίες την σε σχέση ανοιχτού ηλεκτρονικού με τα βασικά στοιχεία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

     ,     ,    καθώ,ς την και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλες την οι ανταλλαγές την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφοριώ,ν ιδίως την η ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική υποβολή εκτελού ηλεκτρονικού νται με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
         ( ),χρήση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πλατφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρμας την του Εθνικού ηλεκτρονικού Συστήματος την Ηλεκτρονικώ,ν Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ

        (www.promitheus.gov.gr).η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία είναι προσβάσιμη ανοιχτού ηλεκτρονικού μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Διαδικτυακής την Πύ ηλεκτρονικού λη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

2.1.3  Παροχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ή Διευ 13-17κ/κή Διεύθυνση:ρινίσεων
      ,     Τα σχετικά αιτήματα παροχής την διευκρινίσεων υποβάλλονται η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά το αργό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο  (10)δέκα

         , η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την πριν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταλη ανοιχτού ηλεκτρονικού κτική η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία υποβολής την προσφορώ,ν και απαντώ,νται αντίστοιχα στο
  ,         πλαίσιο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού σχετική η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιας την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

  ,         πλατφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρμα του ΕΣΗΔΗΣ η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία είναι προσβάσιμη ανοιχτού ηλεκτρονικού μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Διαδικτυακής την Πύ ηλεκτρονικού λη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
(www.promitheus.gov.gr).      –  Αιτήματα παροχής την συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωματικώ,ν πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφοριώ,ν διευκρινίσεων

       ,    υποβάλλονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εγγεγραμμένους την στο σύ ηλεκτρονικού στη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λαδή από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκείνους την που
 διαθέτουν σχετικά      (    διαπιστευτήρια που τους την έχουν χορη ανοιχτού ηλεκτρονικού γη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννομα χρήστη ανοιχτού ηλεκτρονικού και κωδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
)            πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και απαραίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα το η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αρχείο με το κείμενο των ερωτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μάτων είναι

 η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά υπογεγραμμένο.         Αιτήματα παροχής την διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο
           ,  τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο είτε το η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αρχείο που τα συνοδεύ ηλεκτρονικού ει δεν είναι η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά υπογεγραμμένο δεν

.εξετάζονται
 

        ,     Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προθεσμία παραλαβής την των προσφορώ,ν ού ηλεκτρονικού τως την ώ,στε ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλοι οι
          ενδιαφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενοι οικονομικοί φορείς την να μπορού ηλεκτρονικού ν να λάβουν γνώ,ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλων των αναγκαίων

        :πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφοριώ,ν για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατάρτιση ανοιχτού ηλεκτρονικού των προσφορώ,ν στις την ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλουθες την περιπτώ,σεις την 

11 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία
της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής
προκήρυξης  του  άρθρου  62,  της  περιοδικής  ενδεικτικής  προκήρυξης  του  άρθρου  291,  αν  χρησιμοποιείται  ως  μέσο  προκήρυξης  του
διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την
προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις
και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),  οι
συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο
της  σύμβασης  μετά  των Παραρτημάτων αυτής  και  η τεχνική  συγγραφή υποχρεώσεων που  περιλαμβάνει  και  τις  εφαρμοστέες  τεχνικές
προδιαγραφές

. σελ 14

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




) ,    ,   ,       α ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν για οποιονδήποτε λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγο πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσθετες την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την αν και ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
 ,        (6)       φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο έξι η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προθεσμία που

     , ορίζεται για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παραλαβή των προσφορώ,ν

)        β ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν τα έγγραφα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την υφίστανται ση ανοιχτού ηλεκτρονικού μαντικές την αλλαγές την 

             Η διάρκεια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την θα είναι ανάλογη ανοιχτού ηλεκτρονικού με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σπουδαιό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα των πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφοριώ,ν ή των
.αλλαγώ,ν

             Όταν οι πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσθετες την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την δεν έχουν ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί έγκαιρα ή δεν έχουν ση ανοιχτού ηλεκτρονικού μασία για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
  ,        προετοιμασία κατάλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λων προσφορώ,ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προθεσμίας την εναπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκειται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διακριτική

   ευχέρεια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την 12. 

      (  /   Τροποποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαγωνιστικής την διαδικασίας την πχ αλλαγή μετάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καταλη ανοιχτού ηλεκτρονικού κτικής την 
          ,η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νίας την υποβολής την προσφορώ,ν καθώ,ς την και ση ανοιχτού ηλεκτρονικού μαντικές την αλλαγές την των εγγράφων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

    )    (    σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενη ανοιχτού ηλεκτρονικού παράγραφο δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσιεύ ηλεκτρονικού εται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ΕΕΕΕ με το τυποποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένο έντυπο
« »Διορθωτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 13)   και στο ΚΗΜΔΗΣ 14.

2.1.4 Γλ. Βενιζέλου 13-17ώσσα
        .    Τα έγγραφα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έχουν συνταχθεί στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νική γλώ,σσα Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ασυμφωνίας την 

           μεταξύ ηλεκτρονικού των τμη ανοιχτού ηλεκτρονικού μάτων των εγγράφων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που έχουν συνταχθεί σε περισσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερες την 
,    .γλώ,σσες την επικρατεί η ανοιχτού ηλεκτρονικού ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νική έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

      .Τυχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν προδικαστικές την προσφυγές την υποβάλλονται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νική γλώ,σσα

 Ο ΚΗΜΔΗΣι ,προσφορές: Πελαγία Αράμβογλου        ,     τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές την καθώ,ς την και τα αποδεικτικά έγγραφα
             σχετικά με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού ύ ηλεκτρονικού παρξη ανοιχτού ηλεκτρονικού λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγου αποκλεισμού ηλεκτρονικού και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού των κριτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίων ποιοτικής την επιλογής την 15

           συντάσσονται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νική γλώ,σσα ή συνοδεύ ηλεκτρονικού ονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού μετάφρασή τους την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νική
. γλώ,σσα

           Τα αλλοδαπά δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύ ηλεκτρονικού ονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την μετάφρασή τους την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νική
 ,           γλώ,σσα επικυρωμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού είτε από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπο αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιο κατά τις την κείμενες την διατάξεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εθνικής την 

             νομοθεσίας την είτε από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπο κατά νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμο αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χώ,ρας την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία έχει συνταχθεί το
. έγγραφο

       ,    ,    Ενη ανοιχτού ηλεκτρονικού μερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή μη ανοιχτού ηλεκτρονικού με ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τεχνικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
,       ,   ,   περιεχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λαδή έντυπα με αμιγώ,ς την τεχνικά χαρακτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριστικά ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την αριθμού ηλεκτρονικού ς την αποδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσεις την σε

 ,     ,        διεθνείς την μονάδες την μαθη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματικού ηλεκτρονικού ς την τύ ηλεκτρονικού πους την και σχέδια που είναι δυνατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν να διαβαστού ηλεκτρονικού ν σε κάθε
       ,      ,γλώ,σσα και δεν είναι απαραίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού μετάφραση ανοιχτού ηλεκτρονικού τους την μπορού ηλεκτρονικού ν να υποβάλλονται σε άλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού γλώ,σσα

      χωρίς την να συνοδεύ ηλεκτρονικού ονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την μετάφραση ανοιχτού ηλεκτρονικού στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νική. 16. 

      ,       , Κάθε μορφής την επικοινωνία με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή καθώ,ς την και μεταξύ ηλεκτρονικού αυτής την και του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου θα
    γίνονται υποχρεωτικά στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νική γλώ,σσα17.

12 Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 
13  Πρβλ  οδηγίες  για  τη  χρήση  του  τυποποιημένου  εντύπου  14  «Διορθωτικό»  στην  ιστοσελίδα  του  simap

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4
14 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική

διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
15  Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016
16 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
17 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
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2.1.5 Εγγυ 13-17ήσεις: Πελαγία Αράμβογλου18

     2.2.2   4.1.      Ο ΚΗΜΔΗΣι εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικές την επιστολές την των παραγράφων και εκδίδονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πιστωτικά ιδρύ ηλεκτρονικού ματα ή
            χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματοδοτικά ιδρύ ηλεκτρονικού ματα ή ασφαλιστικές την επιχειρήσεις την κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έννοια των περιπτώ,σεων β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών και γ΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

 .  1   14  . 4364/ 2016 ( 13)τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν Α΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 19,      -  που λειτουργού ηλεκτρονικού ν νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμα στα κράτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
        -     ,  Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικού ηλεκτρονικού Χ92),ώ,ρου ή στα κράτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΣΔΣ και έχουν σύ ηλεκτρονικού μφωνα με

  ,   . τις την ισχύ ηλεκτρονικού ουσες την διατάξεις την το δικαίωμα αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

,  ,      . . . . .        Μπορού ηλεκτρονικού ν επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την να εκδίδονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το ΤΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
          Παρακαταθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κώ,ν και Δανείων με παρακατάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού σε αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την του αντίστοιχου χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματικού ηλεκτρονικού ποσού ηλεκτρονικού 20. Αν

        συσταθεί παρακαταθήκη ανοιχτού ηλεκτρονικού με γραμμάτιο παρακατάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κώ,ν
 ,            και Δανείων τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκεια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

           .επιστρέφονται μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τους την στον υπέρ ου η ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα

    ’        Ο ΚΗΜΔΗΣι εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικές την επιστολές την εκδίδονται κατ επιλογή των οικονομικώ,ν φορέων από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την έναν ή
    .περισσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερους την εκδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντες την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραπάνω παραγράφου

    ’     :  )   Ο ΚΗΜΔΗΣι εγγυήσεις την αυτές την περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλουθα στοιχεία α τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία
, )  , )       , )   έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την β τον εκδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού γ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή προς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία απευθύ ηλεκτρονικού νονται δ τον αριθμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

, )      , )   ,  . . .   εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ε το ποσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την που καλύ ηλεκτρονικού πτει η ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού στ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πλήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού επωνυμία τον ΑΦΜ και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διεύ ηλεκτρονικού θυνση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
         (   του οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

        ),   )   :  )   αναγράφονται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλα τα παραπάνω για κάθε μέλος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ζ τους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι αα η ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
   ,        παρέχεται ανέκκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα και ανεπιφύ ηλεκτρονικού λακτα ο δε εκδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραιτείται του δικαιώ,ματος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

   ,   )      ,    διαιρέσεως την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διζήσεως την και ββ ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατάπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αυτής την το ποσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
      ,  )     κατάπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκειται στο εκάστοτε ισχύ ηλεκτρονικού ον τέλος την χαρτοσήμου η ανοιχτού ηλεκτρονικού τα στοιχεία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σχετικής την 

      , )     διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταλη ανοιχτού ηλεκτρονικού κτική η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία υποβολής την προσφορώ,ν θ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή τον
   ,  )          χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο ισχύ ηλεκτρονικού ος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ανάλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού υποχρέωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον εκδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την να

          (5)     καταβάλει το ποσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ολικά ή μερικά εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την πέντε η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν μετά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την απλή έγγραφη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
       )      ειδοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού εκείνου προς την τον οποίο απευθύ ηλεκτρονικού νεται και ια στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού των εγγυήσεων καλής την 

  ,        εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και προκαταβολής την τον αριθμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την και τον τίτλο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σχετικής την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 21. 

 .  ’             Η περ αα του προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενου εδαφίου ζ΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών δεν εφαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζεται για τις την εγγυήσεις την που παρέχονται με
     .γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κώ,ν και Δανείων

    VI .Σχετικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειγμα στο παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα

           Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους την εκδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντες την των εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν επιστολώ,ν προκειμένου να
   .διαπιστώ,σει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εγκυρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τά τους την 

2.1.6   ΠροστασίαΠροσωπικ/κή Διεύθυνση:ώνΔεδομένων
             Ηαναθέτουσα αρχή ενη ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,νει το φυσικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπο που υπογράφει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά ως την Προσφέρων ή

   ,       ,  ’    ως την Νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμος την Εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπος την Προσφέροντος την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι η ανοιχτού ηλεκτρονικού ίδια ή και τρίτοι κατ εντολή και για λογαριασμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
,           τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους την φακέλους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την και

       ,      ,τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν στο πλαίσιο του παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντος την Διαγωνισμού ηλεκτρονικού 
            για το σκοπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των προσφορώ,ν και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ενη ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έτερων συμμετεχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων σε

,             αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν λαμβάνοντας την κάθε εύ ηλεκτρονικού λογο μέτρο για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού του από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρρη ανοιχτού ηλεκτρονικού του και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ασφάλειας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
           ,επεξεργασίας την των δεδομένων και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προστασίας την τους την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κάθε μορφής την αθέμιτη ανοιχτού ηλεκτρονικού επεξεργασία

18 Άρθρο 72 ν. 4412/2 016 
19 Πρβλ.  άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
20 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και

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

21 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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          ,σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τις την διατάξεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κείμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την νομοθεσίας την περί προστασίας την προσωπικώ,ν δεδομένων
          .κατά τα αναλυτικώ,ς την αναφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναλυτική ενη ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που επισυνάπτεται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρού ηλεκτρονικού σα

2.2   -   Δικ/κή Διεύθυνση:αίωμα Σ ΛΕΣΒΟΥυ 13-17μμετοχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου ΚριτήριαΠοιοτικ/κή Διεύθυνση:ής: Πελαγία Αράμβογλου Επιλ. Βενιζέλου 13-17ογής: Πελαγία Αράμβογλου

2.2.1   Δικ/κή Διεύθυνση:αίωμασυ 13-17μμετοχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου
1.            Δικαίωμα συμμετοχής την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έχουν φυσικά ή νομικά

 ,      ,    ,   πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπα και σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ενώ,σεων οικονομικώ,ν φορέων τα μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτώ,ν που είναι
 :εγκατεστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένα σε

) -   ,α κράτος την μέλος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

) -      ( . . .),β κράτος την μέλος την του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικού ηλεκτρονικού Χ92),ώ,ρου ΕΟ ΚΗΜΔΗΣΧ92),

)         γ τρίτες την χώ,ρες την που έχουν υπογράψει και κυρώ,σει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ΣΔΣ22,       στο βαθμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την που η ανοιχτού ηλεκτρονικού υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσια
     1,  2,  4,  σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού καλύ ηλεκτρονικού πτεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα Παραρτήματα 5,  6   7και 23     και τις την γενικές την ση ανοιχτού ηλεκτρονικού μειώ,σεις την του
     σχετικού ηλεκτρονικού με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού νΈνωση ανοιχτού ηλεκτρονικού Προσαρτήματος την I    ,   τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ως την άνω Συμφωνίας την καθώ,ς την και

)              δ σε τρίτες την χώ,ρες την που δεν εμπίπτουν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού γ΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την παραγράφου και έχουν
           συνάψει διμερείς την ή πολυμερείς την συμφωνίες την με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού σε θέματα διαδικασιώ,ν ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων συμβάσεων24.

       1, 2, 4  5, 6  7    Στο βαθμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την που καλύ ηλεκτρονικού πτονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα Παραρτήματα και και και τις την γενικές την ση ανοιχτού ηλεκτρονικού μειώ,σεις την 
      I  ,      του σχετικού ηλεκτρονικού με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού Προσαρτήματος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΣΔΣ καθώ,ς την και τις την λοιπές την διεθνείς την συμφωνίες την 
     ,       ,  ,από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την οποίες την δεσμεύ ηλεκτρονικού εται η ανοιχτού ηλεκτρονικού Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού οι αναθέτουσες την αρχές την επιφυλάσσουν για τα έργα τα αγαθά

             τις την υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την και τους την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την των χωρώ,ν που έχουν υπογράψει τις την εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω
          ,   ,  συμφωνίες την μεταχείριση ανοιχτού ηλεκτρονικού εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα τα αγαθά τις την 

      υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την και τους την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 25

2.          .   Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως την μέλος την ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ο ΚΗΜΔΗΣι ενώ,σεις την 
 ,     ,   οικονομικώ,ν φορέων συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινώ,ν συμπράξεων δεν απαιτείται να
       .     περιβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θού ηλεκτρονικού ν συγκεκριμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού νομική μορφή για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή προσφοράς την Η αναθέτουσα αρχή μπορεί

           ,να απαιτήσει από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την ενώ,σεις την οικονομικώ,ν φορέων να περιβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θού ηλεκτρονικού ν συγκεκριμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού νομική μορφή
    .εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον τους την ανατεθεί η ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

       ,     Στις την περιπτώ,σεις την υποβολής την προσφοράς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού οικονομικώ,ν φορέων ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλα τα μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
        ευθύ ηλεκτρονικού νονται έναντι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την αλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λέγγυα και εις την ολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρον26.  

2.2.2  Εγγύη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 συ 13-17μμετοχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου27

2.2.2.1.           , Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έγκυρη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχή στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατατίθεται
     ( ),    από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την συμμετέχοντες την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την προσφέροντες την εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού τική επιστολή συμμετοχής την 28,

22 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
23 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.
24 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια

των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται
στον  κατάλογο  της  απόφασης  της  παρ.  7  του  άρθρου  65  του  ως  άνω  Κώδικα,  κατά  τα  αναφερόμενα  στην  περίπτωση  α`  και  β΄της
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

25   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και
αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

26   Άρθρο 19 ν. 4412/2016.
27 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
28 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της

εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).
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      2%     ,  , :για ποσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την που αντιστοιχεί σε ποσοστό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκτιμώ,μενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αξίας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την ΦΠΑ ήτοι
  (1.900,00) .χ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ιλ. Βενιζέλου 13-17ίων εννιακ/κή Διεύθυνση:οσίων ευ 13-17ρώ

    ,        Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οικονομικώ,ν φορέων η ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχής την περιλαμβάνει και τον ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι
            .η ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού καλύ ηλεκτρονικού πτει τις την υποχρεώ,σεις την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλων των οικονομικώ,ν φορέων που συμμετέχουν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

         (30)     Η εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχής την πρέπει να ισχύ ηλεκτρονικού ει τουλάχιστον για τριάντα η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού του
      2.4.5  , χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου ισχύ ηλεκτρονικού ος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την του άρθρου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την      (13)ήτοι τουλάχιστον για δέκα τρεις την 

μήνες την         ,από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καταλη ανοιχτού ηλεκτρονικού κτικής την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νίας την υποβολής την προσφορώ,ν    άλλως την η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά
.     ,       ,     απορρίπτεται Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την να ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την 

  ,     ,        προσφέροντες την να παρατείνουν πριν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκεια ισχύ ηλεκτρονικού ος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 .εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμμετοχής την 

   ,       ,Ο ΚΗΜΔΗΣι πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπες την εγγυήσεις την συμμετοχής την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν των εγγυήσεων που εκδίδονται η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά
,            , προσκομίζονται σε έντυπη ανοιχτού ηλεκτρονικού μορφή και σε κλειστό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φάκελο με ευθύ ηλεκτρονικού νη ανοιχτού ηλεκτρονικού του οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την 

 (3)            τριώ,ν εργασίμων η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική υποβολή των ως την άνω στοιχείων και
,        ,     δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν άλλως την η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά απορρίπτεται ως την απαράδεκτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μετά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την γνώ,μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 . Επιτροπής την Διαγωνισμού ηλεκτρονικού 

2.2.2.2.            Η εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχής την επιστρέφεται στον ανάδοχο με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καλής την 
. εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

      ,     Η εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχής την επιστρέφεται στους την λοιπού ηλεκτρονικού ς την προσφέροντες την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα
  . 3   72  . 4412/2016οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ του άρθρου του ν 29.

2.2.2.3.       : )     Η εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχής την καταπίπτει εάν ο προσφέρων α αποσύ ηλεκτρονικού ρει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά του κατά
   ,  )  ,    ,      τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκεια ισχύ ηλεκτρονικού ος την αυτής την β παρέχει εν γνώ,σει του ψευδή στοιχεία ή πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την που

   2.2.3  2.2.8, )      αναφέρονται στις την παραγράφους την έως την γ δεν προσκομίσει εγκαίρως την τα προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
   (  2.2.9  3.2), )     τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρού ηλεκτρονικού σα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά παράγραφοι και δ δεν προσέλθει εγκαίρως την για υπογραφή
 ,  )    ,     .του συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού ε υποβάλει μη ανοιχτού ηλεκτρονικού κατάλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λη ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έννοια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την περ  46  .τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ  1 του

 2  . 4412/2016, )         άρθρου του ν στ δεν ανταποκριθεί στη ανοιχτού ηλεκτρονικού σχετική πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την να
               εξη ανοιχτού ηλεκτρονικού γήσει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τιμή ή το κό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνστος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την του εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τεθείσας την προθεσμίας την και η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά

 του απορριφθεί30,  )     .ζ στις την περιπτώ,σεις την των παρ  3,  4   5    103  .  4412/2016,  και του άρθρου του ν περί
       , ,    πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την για υποβολή δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον προσωρινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδοχο αν κατά τον έλεγχο των

 ,     3.2  3.4  , παραπάνω δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τις την παραγράφους την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διαπιστωθεί
          ,     ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι τα στοιχεία που δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,θη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως την απατη ανοιχτού ηλεκτρονικού λά ή ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι έχουν υποβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί

  ,   ,       πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή αν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα παραπάνω δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά που προσκομίσθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν
  ,          νομίμως την και εμπροθέσμως την δεν αποδεικνύ ηλεκτρονικού εται η ανοιχτού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνδρομή των λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγων αποκλεισμού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 2.2.3            παραγράφου ή η ανοιχτού ηλεκτρονικού πλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού μιας την ή περισσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερων από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την απαιτήσεις την των κριτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίων ποιοτικής την 
.επιλογής την 

2.2.3  Λό ηλεκτρονικό γοι αποκ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17εισμού31 

         ( )Αποκλείεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχή στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρού ηλεκτρονικού σα διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαγωνισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
 ,      (      οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον συντρέχει στο πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την του εάν πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκειται για μεμονωμένο φυσικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ή

 )        (      )  νομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπο ή σε ένα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού του εάν πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκειται για ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού οικονομικώ,ν φορέων ένας την ή
    :περισσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντεροι από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλουθους την λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγους την 

2.2.3.1.        Όταν υπάρχει σε βάρος την του αμετάκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού 32      καταδικαστική από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού για ένα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα
 : ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλουθα εγκλήματα

29 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016.
30  Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016
31 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016
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)    ,      2  -α συμμετοχή σε εγκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματική οργάνωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την αυτή ορίζεται στο άρθρο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πλαίσιο
2008/841/     24   2008,     ΔΕΥ του Συμβουλίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ο ΚΗΜΔΗΣκτωβρίου για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταπολέμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του οργανωμένου

 (  εγκλήματος την ΕΕ L 300  11.11.2008 .42),      187   τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σ και τα εγκλήματα του άρθρου του Ποινικού ηλεκτρονικού Κώ,δικα
(  ),εγκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματική οργάνωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

)  ,      3      β ενεργη ανοιχτού ηλεκτρονικού τική δωροδοκία ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την ορίζεται στο άρθρο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την περί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καταπολέμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
          -δωροδοκίας την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία ενέχονται υπάλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λοι των Ευρωπαϊκώ,ν Κοινοτήτων ή των κρατώ,ν μελώ,ν

  (  τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΕΕ C 195   25.6.1997,  .  1)    .  1    2   -τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σ και στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ του άρθρου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πλαίσιο
2003/568/     22   2003,      ΔΕΥ του Συμβουλίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ας την Ιουλίου για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταπολέμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δωροδοκίας την στον

  (  ιδιωτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τομέα ΕΕ L 192   31.7.2003,  .  54),         τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σ καθώ,ς την και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την ορίζεται στο εθνικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την δίκαιο του
 ,       159  (   ),  236οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα και τα εγκλήματα των άρθρων Α δωροδοκία πολιτικώ,ν προσώ,πων

(  ),  237 .  2-4 (   ),  237  .  2 (δωροδοκία υπαλλήλου παρ δωροδοκία δικαστικώ,ν λειτουργώ,ν Α παρ εμπορία
 – ), 396 . 2 (    )   ,επιρροής την μεσάζοντες την παρ δωροδοκία στον ιδιωτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τομέα τουΠοινικού ηλεκτρονικού Κώ,δικα

)        ,      3 γ απάτη ανοιχτού ηλεκτρονικού εις την βάρος την των οικονομικώ,ν συμφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έννοια των άρθρων και
4   ( ) 2017/1371        5τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την ΕΕ του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την  Ιουλίου
2017     ,     ,      σχετικά με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταπολέμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού μέσω του ποινικού ηλεκτρονικού δικαίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την απάτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εις την βάρος την των

    (οικονομικώ,ν συμφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την L 198/28.07.2017)       159και τα εγκλήματα των άρθρων Α
(   ), 216 ( ), 236 (  ), 237 . 2-4δωροδοκία πολιτικώ,ν προσώ,πων πλαστογραφία δωροδοκία υπαλλήλου παρ
(   ),  242  (  ,   . .)  374  (δωροδοκία δικαστικώ,ν λειτουργώ,ν ψευδής την βεβαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθευση ανοιχτού ηλεκτρονικού κ λπ διακεκριμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

),  375 ( ),  386 ( ),  386  (   ),  386  (κλοπή υπεξαίρεση ανοιχτού ηλεκτρονικού απάτη ανοιχτού ηλεκτρονικού Α απάτη ανοιχτού ηλεκτρονικού με υπολογιστή Β    απάτη ανοιχτού ηλεκτρονικού σχετική με τις την 
),  390  ( )        155  .   επιχορη ανοιχτού ηλεκτρονικού γήσεις την απιστία του Ποινικού ηλεκτρονικού Κώ,δικα και των άρθρων επ του Εθνικού ηλεκτρονικού 

  ( .  2960/2001,  ’  265),       Τελωνειακού ηλεκτρονικού Κώ,δικα ν Α ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικώ,ν
           ,συμφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ευρωπαϊκής την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή συνδέονται με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσβολή αυτώ,ν των συμφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων

      23  (      )   24καθώ,ς την και τα εγκλήματα των άρθρων διασυνοριακή απάτη ανοιχτού ηλεκτρονικού σχετικά με τον ΦΠΑ και
(          επικουρικές την διατάξεις την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ποινική προστασία των οικονομικώ,ν συμφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 )  . 4689/2020 ( ’ 103),Ευρωπαϊκής την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του ν Α

)         ,  δ τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα με τρομοκρατικές την δραστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την 
,  ,    3-4   5-12    ( )  2017/541   ορίζονται αντιστοίχως την στα άρθρα και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την ΕΕ του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού 

     15Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την   2017     Μαρτίου για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταπολέμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τρομοκρατίας την 
    -  2002/475/      και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αντικατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πλαισίου ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

   2005/671/    (  τροποποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΔΕΥ του Συμβουλίου ΕΕ L 88/31.03.2017)    ή η ανοιχτού ηλεκτρονικού θική αυτουργία ή
    ,      14  ,   συνέργεια ή από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπειρα διάπραξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγκλήματος την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την ορίζονται στο άρθρο αυτής την και τα
   187   187    ,      εγκλήματα των άρθρων Α και Β του Ποινικού ηλεκτρονικού Κώ,δικα καθώ,ς την και τα εγκλήματα των άρθρων

32-35  . 4689/2020 ( ’103),του ν Α

)          ,ε νομιμοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού εσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδων από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παράνομες την δραστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την ή χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τρομοκρατίας την 
     1   ( ) 2015/849    ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την αυτές την ορίζονται στο άρθρο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την ΕΕ του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού Κοινοβουλίου και

   20   2015,        του Συμβουλίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Μαΐου σχετικά με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού σιμοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του
         χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματοπιστωτικού ηλεκτρονικού συστήματος την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού νομιμοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού εσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδων από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παράνομες την δραστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την ή

    ,      ( ) .  648/2012για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τρομοκρατίας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τροποποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του κανονισμού ηλεκτρονικού ΕΕ αριθμ
     ,       2005/60/του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατάργη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την ΕΚ
         2006/70/    (του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την ΕΚ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Επιτροπής την ΕΕ

L 141/05.06.2015)      2  39  . 4557/2018 ( ’ 139), και τα εγκλήματα των άρθρων και του ν Α

)        ,      2  στ παιδική εργασία και άλλες την μορφές την εμπορίας την ανθρώ,πων ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την ορίζονται στο άρθρο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 2011/36/         5   2011, Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίας την ΕΕ του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Απριλίου για

             τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταπολέμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εμπορίας την ανθρώ,πων και για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προστασία των θυμάτων

32 Επισημαίνεται ότι  η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε
σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις 
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,       -  2002/629/    (  τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καθώ,ς την και για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αντικατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβουλίου ΕΕ L
101   15.4.2011,  .  1),       323     (τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σ και τα εγκλήματα του άρθρου Α του Ποινικού ηλεκτρονικού Κώ,δικα εμπορία

). ανθρώ,πων

   ,  ,         Ο ΚΗΜΔΗΣ οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την αποκλείεται επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν το πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπο εις την βάρος την του οποίου εκδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε
      ,    αμετάκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού καταδικαστική από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού είναι μέλος την του διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού διευθυντικού ηλεκτρονικού ή εποπτικού ηλεκτρονικού 

     ,      . οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώ,πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λήψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την   Ηυποχρέωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του
  : προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενου εδαφίου αφορά

-       ( . . .),   στις την περιπτώ,σεις την εταιρειώ,ν περιορισμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ευθύ ηλεκτρονικού νη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΕΠΕ ιδιωτικώ,ν κεφαλαιουχικώ,ν
 ( . . .)    ( . .  . .)  .εταιρειώ,ν Ι ΚΕ και προσωπικώ,ν εταιρειώ,ν Ο ΚΗΜΔΗΣΕ και ΕΕ τους την διαχειριστές την 

-     ( . .),   ,    στις την περιπτώ,σεις την ανωνύ ηλεκτρονικού μων εταιρειώ,ν ΑΕ τον διευθύ ηλεκτρονικού νοντα Σύ ηλεκτρονικού μβουλο τα μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού του Διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού 
,             Συμβουλίου καθώ,ς την και τα πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπα στα οποία με από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού του Διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού Συμβουλίου έχει

        .ανατεθεί το σύ ηλεκτρονικού νολο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαχείριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και εκπροσώ,πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εταιρείας την 

-   ,     .στις την περιπτώ,σεις την Συνεταιρισμώ,ν τα μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού του Διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού Συμβουλίου

-       ,      .σε ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλες την τις την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλοιπες την περιπτώ,σεις την νομικώ,ν προσώ,πων τον κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμο εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπο

     ( )  ( )    ,  Εάν στις: Πελαγία Αράμβογλου ως: Πελαγία Αράμβογλου άνω περιπτώσεις: Πελαγία Αράμβογλου α έως: Πελαγία Αράμβογλου στ η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 κ/κή Διεύθυνση:ατά τα ανωτέρω περίοδος: Πελαγία Αράμβογλου αποκ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17εισμού
     ,     (5)   δεν έχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ει κ/κή Διεύθυνση:αθοριστεί με αμετάκ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 από ηλεκτρονικό φαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 αυ 13-17τή ανέρχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17εται σε πέντε έτη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 από ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν

     η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μερομη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17νία τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αταδίκ/κή Διεύθυνση:η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου με αμετάκ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 από ηλεκτρονικό φαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17. 

2.2.3.2.   :Στις την ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλουθες την περιπτώ,σεις την 

)               α ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την έχει αθετήσει τις την υποχρεώ,σεις την του ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αφορά στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταβολή
            φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων ή εισφορώ,ν κοινωνικής την ασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την έχει διαπιστωθεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την δικαστική ή διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τική

     ,        από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού με τελεσίδικη ανοιχτού ηλεκτρονικού και δεσμευτική ισχύ ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μφωνα με διατάξεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χώ,ρας την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπου είναι
       εγκατεστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένος την ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εθνική νομοθεσία ή

)               β ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λα μέσα ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την 
            έχει αθετήσει τις την υποχρεώ,σεις την του ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αφορά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταβολή φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων ή εισφορώ,ν κοινωνικής την 

.ασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

             ,  Αν ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την είναι Έλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νας την πολίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή έχει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εγκατάστασή του στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ελλάδα οι
           υποχρεώ,σεις την του που αφορού ηλεκτρονικού ν στις την εισφορές την κοινωνικής την ασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καλύ ηλεκτρονικού πτουν τό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κύ ηλεκτρονικού ρια

    .ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσο και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επικουρική ασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού  
   .  ’   ’   .  2.2.3.2        Ο ΚΗΜΔΗΣι υποχρεώ,σεις την των περ α και β τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ θεωρείται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι δεν έχουν αθετη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον δεν

           έχουν καταστεί λη ανοιχτού ηλεκτρονικού ξιπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμες την ή εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αυτές την έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διακανονισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την που
.τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρείται

    ,        Δεν αποκλείεται ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν έχει εκπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,σει τις την υποχρεώ,σεις την του είτε
         ,καταβάλλοντας την τους την φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την ή τις την εισφορές την κοινωνικής την ασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που οφείλει

,   ,        συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού των δεδουλευμένων τό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκων ή των προστίμων είτε
             υπαγό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενος την σε δεσμευτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διακανονισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταβολή τους την στο μέτρο που τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεί τους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την 

  .του δεσμευτικού ηλεκτρονικού κανονισμού ηλεκτρονικού 

2.2.3.3  )α  ’  ,         ,  Κατ εξαίρεση ανοιχτού ηλεκτρονικού δεν αποκλείονται για τους την λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγους την των ανωτέρω παραγράφων εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον
       ,  συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγοι δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιου συμφέροντος την   όπως ενδεικτικά δημόσιας ενδεικτικά δημόσιας δημόσιας ενδεικτικά δημόσιας

    .]υγείας ενδεικτικά δημόσιας ή προστασίας του περιβάλλοντος.] προστασίας ενδεικτικά δημόσιας του περιβά δημόσιαςλλοντος ενδεικτικά δημόσιας   
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)β  ' , ,     ,   ,  Κατ εξαίρεση ανοιχτού ηλεκτρονικού επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την δεν αποκλείεται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν ο αποκλεισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με
  2.2.3.2,    ,         τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο θα ήταν σαφώ,ς την δυσανάλογος την ιδίως την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο μικρά ποσά των φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων ή των

           εισφορώ,ν κοινωνικής την ασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δεν έχουν καταβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί ή ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την ενη ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,θη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε
              σχετικά με το ακριβές την ποσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την που οφείλεται λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω αθέτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των υποχρεώ,σεώ,ν του ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αφορά στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

             καταβολή φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων ή εισφορώ,ν κοινωνικής την ασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σε χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο κατά τον οποίο δεν είχε τη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
   ,       . 2   73 . 4412/2016,δυνατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα να λάβει μέτρα σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το τελευταίο εδάφιο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου ν

       . πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκπνοή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προθεσμίας την υποβολής την προσφοράς την 

2.2.3.4.          ,Αποκλείεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχή στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
       οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την σε οποιαδήποτε από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλουθες την καταστάσεις την 33: 

( )          .  2    18   .α εάν έχει αθετήσει τις την υποχρεώ,σεις την που προβλέπονται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ του άρθρου του ν
4412/201634,         ,περί αρχώ,ν που εφαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζονται στις την διαδικασίες την σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων συμβάσεων

( )     β εάν τελεί υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πτώ,χευση ανοιχτού ηλεκτρονικού        ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής την εκκαθάριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την    ή τελεί υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
 αναγκαστική διαχείριση ανοιχτού ηλεκτρονικού            από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκκαθαριστή ή από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
          πτωχευτικού ηλεκτρονικού συμβιβασμού ηλεκτρονικού ή έχει αναστείλει τις την επιχειρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματικές την του δραστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την ή έχει

              υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και δεν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεί τους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την αυτής την ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
     ,    ανάλογη ανοιχτού ηλεκτρονικού κατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού προκύ ηλεκτρονικού πτουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμοια διαδικασία προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού σε εθνικές την διατάξεις την 

.              νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμου Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αποκλείει έναν οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα ο οποίος την βρίσκεται σε
        ,     μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτή υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προϋπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι

            ,   αποδεικνύ ηλεκτρονικού ει ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι ο εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω φορέας την είναι σε θέση ανοιχτού ηλεκτρονικού να εκτελέσει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού λαμβάνοντας την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τις την 
           ,ισχύ ηλεκτρονικού ουσες την διατάξεις την και τα μέτρα για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνέχιση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επιχειρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματικής την του λειτουργίας την 35 

( )  ,       3    44   .  3959/2011   γ εάν με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επιφύ ηλεκτρονικού λαξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου β του άρθρου του ν περί ποινικώ,ν
    ,      κυρώ,σεων και άλλων διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν συνεπειώ,ν υπάρχουν επαρκώ,ς την εύ ηλεκτρονικού λογες την ενδείξεις την που οδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού ν

            στο συμπέρασμα ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την συνήψε συμφωνίες την με άλλους την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την με
    , στό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού στρέβλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του ανταγωνισμού ηλεκτρονικού 

)           24  . 4412/2016δ εάν μία κατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού γκρουση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έννοια του άρθρου του ν
      ,  , , δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα λιγό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο παρεμβατικά μέσα

( )            ε εάν μία κατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού στρέβλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του ανταγωνισμού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχή του
        ,   οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προετοιμασία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσα

   48  . 4412/2016,      ,  ,ορίζονται στο άρθρο του ν δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο παρεμβατικά
, μέσα

( )            στ εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού μμέλεια κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ουσιώ,δους την 
     ,    απαίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στο πλαίσιο προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιας την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με
           αναθέτοντα φορέα ή προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραχώ,ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που είχε ως την αποτέλεσμα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνωρη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
   ,     , καταγγελία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αποζη ανοιχτού ηλεκτρονικού μιώ,σεις την ή άλλες την παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμοιες την κυρώ,σεις την 

( )              ζ εάν έχει κριθεί ένοχος την εκ προθέσεως την σοβαρώ,ν απατη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,ν δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,σεων κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παροχή των
            πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφοριώ,ν που απαιτού ηλεκτρονικού νται για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εξακρίβωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την απουσίας την των λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγων αποκλεισμού ηλεκτρονικού ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

   ,            πλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού των κριτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίων επιλογής την έχει αποκρύ ηλεκτρονικού ψει τις την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την αυτές την ή δεν είναι σε θέση ανοιχτού ηλεκτρονικού να
     ’     2.2.9.2  προσκομίσει τα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά που απαιτού ηλεκτρονικού νται κατ εφαρμογή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

, παρού ηλεκτρονικού σας την 

33 Ειδικά  για  τους  δυνητικούς  λόγους  αποκλεισμού  πρβλ.  την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  20/22-06-2017  της  Αρχής  (ΑΔΑ:  ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).
Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει
συμπεριλάβει  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  πρέπει  να  δίδει  ιδιαίτερη  προσοχή  στην  τήρηση  της  αρχής  της  αναλογικότητας  (πρβλ  και
αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

34 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106.

35 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  
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( )             η ανοιχτού ηλεκτρονικού εάν επιχείρη ανοιχτού ηλεκτρονικού σε να επη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεάσει με αθέμιτο τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία λήψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αποφάσεων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 ,          αναθέτουσας την αρχής την να αποκτήσει εμπιστευτικές την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την που ενδέχεται να του αποφέρουν

           αθέμιτο πλεονέκτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή να παράσχει με απατη ανοιχτού ηλεκτρονικού λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο
          παραπλανη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικές την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την που ενδέχεται να επη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεάσουν ουσιωδώ,ς την τις την αποφάσεις την που αφορού ηλεκτρονικού ν

 ,     , τον αποκλεισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επιλογή ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

( )       ,        θ εάν η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λα μέσα ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι έχει διαπράξει σοβαρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
 ,        . επαγγελματικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παράπτωμα το οποίο θέτει εν αμφιβό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ακεραιό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τά του

     ( )  ( )       Εάν στις: Πελαγία Αράμβογλου ως: Πελαγία Αράμβογλου άνω περιπτώσεις: Πελαγία Αράμβογλου α έως: Πελαγία Αράμβογλου θ η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 περίοδος: Πελαγία Αράμβογλου αποκ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17εισμού δεν έχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ει κ/κή Διεύθυνση:αθοριστεί
  ,     (3)     με αμετάκ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 από ηλεκτρονικό φαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 αυ 13-17τή ανέρχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17εται σε τρία έτη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 από ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μερομη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17νία έκ/κή Διεύθυνση:δοση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου

     πράξη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου που 13-17 βεβαιώνει το σχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ετικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό γεγονό ηλεκτρονικό ς: Πελαγία Αράμβογλου.36

2.2.3.5.             Ο ΚΗΜΔΗΣ οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ση ανοιχτού ηλεκτρονικού μείο κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκεια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
    ,    ,   διαδικασίας την σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν αποδεικνύ ηλεκτρονικού εται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι βρίσκεται λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω πράξεων ή

 ,      ,       .παραλείψεώ,ν του είτε πριν είτε κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία σε μία από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την ως την άνω περιπτώ,σεις την 

2.2.3.6.            Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την που εμπίπτει σε μια από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την καταστάσεις την που αναφέρονται στις την 
 2.2.3.1, 2.2.3.2  2.2.3.4,    .  ,    παραγράφους την και εκτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περ β αυτής την μπορεί να προσκομίζει στοιχεία37,

              ,προκειμένου να αποδείξει ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι τα μέτρα που έλαβε επαρκού ηλεκτρονικού ν για να αποδείξουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αξιοπιστία του
      (παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι συντρέχει ο σχετικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγος την αποκλεισμού ηλεκτρονικού αυτo ).     ,  κάθαρση ανοιχτού ηλεκτρονικού Για τον σκοπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν ο

           οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την αποδεικνύ ηλεκτρονικού ει ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζη ανοιχτού ηλεκτρονικού μίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
          ,     για ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού μίες την που προκλήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το ποινικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αδίκη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα ή το παράπτωμα ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι έχει διευκρινίσει τα

      ,      γεγονό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντα και τις την περιστάσεις την με ολοκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμένο τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο μέσω ενεργού ηλεκτρονικού συνεργασίας την με τις την 
 ,        ,   ερευνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικές την αρχές την και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώ,ς την και μέτρα

          σε επίπεδο προσωπικού ηλεκτρονικού κατάλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λα για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αποφυγή περαιτέρω ποινικώ,ν αδικη ανοιχτού ηλεκτρονικού μάτων ή
. παραπτωμάτων

            Τα μέτρα που λαμβάνονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την αξιολογού ηλεκτρονικού νται σε συνάρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
          .  σοβαρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα και τις την ιδιαίτερες την περιστάσεις την του ποινικού ηλεκτρονικού αδικήματος την ή του παραπτώ,ματος την Εάν τα

  ,           στοιχεία κριθού ηλεκτρονικού ν επαρκή ο εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την δεν αποκλείεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία
 .      ,      σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αν τα μέτρα κριθού ηλεκτρονικού ν ανεπαρκή γνωστοποιείται στον οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα το
   .      ,    σκεπτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αυτής την Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την που έχει αποκλειστεί σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τις την 

 ,   ,    ,      κείμενες την διατάξεις την με τελεσίδικη ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού σε εθνικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επίπεδο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχή σε διαδικασίες την 
           σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραχώ,ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δεν μπορεί να κάνει χρήση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ανωτέρω

            δυνατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίοδο του αποκλεισμού ηλεκτρονικού που ορίζεται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού 38.

2.2.3.7.              Η από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν διαπίστωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επάρκειας την ή μη ανοιχτού ηλεκτρονικού των επανορθωτικώ,ν μέτρων κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
        . 8  9   73  .προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενη ανοιχτού ηλεκτρονικού παράγραφο εκδίδεται σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στις την παρ και του άρθρου του ν

4412/201639.

2.2.3.8.   ,           Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την σε βάρος την του οποίου έχει επιβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί η ανοιχτού ηλεκτρονικού κύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντιου
             ,αποκλεισμού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τις την κείμενες την διατάξεις την και για το χρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα που αυτή ορίζει

       .  αποκλείεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρού ηλεκτρονικού σα διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

36 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με

την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 
37  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση

C-387/19
38 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
39

Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  έκδοση της

απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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 Κριτήρια Επιλ. Βενιζέλου 13-17ογής: Πελαγία Αράμβογλου 

2.2.4    Καταλ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17ό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τα άσκ/κή Διεύθυνση:η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου επαγγελ. Βενιζέλου 13-17ματικ/κή Διεύθυνση:ής: Πελαγία Αράμβογλου δραστη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ριό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τας: Πελαγία Αράμβογλου40 
          Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την που συμμετέχουν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

           απαιτείται να ασκού ηλεκτρονικού ν εμπορική ή βιομη ανοιχτού ηλεκτρονικού χανική ή βιοτεχνική δραστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα συναφή με το
  . αντικείμενο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προμήθειας την 

           Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την που είναι εγκατεστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένοι σε κράτος την μέλος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ευρωπαϊκής την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
            απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα επαγγελματικά ή εμπορικά μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,α που

           τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρού ηλεκτρονικού νται στο κράτος την εγκατάστασής την τους την ή να ικανοποιού ηλεκτρονικού ν οποιαδήποτε άλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού απαίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ορίζεται
  XI     . 4412/2016..στοΠαράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα τουΠροσαρτήματος την Α΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών του ν

         Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού οικονομικώ,ν φορέων εγκατεστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένων σε κράτος την μέλους την του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού 
  ( . . )        ,      Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικού ηλεκτρονικού Χ92),ώ,ρου ΕΟ ΚΗΜΔΗΣΧ92), ή σε τρίτες την χώ,ρες την που προσχωρήσει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ΣΔΣ ή σε τρίτες την χώ,ρες την που δεν

           εμπίπτουν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενη ανοιχτού ηλεκτρονικού περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού και έχουν συνάψει διμερείς την ή πολυμερείς την συμφωνίες την με
       ,    τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού σε θέματα διαδικασιώ,ν ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων συμβάσεων απαιτείται να είναι

      . εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,α

            Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ελλάδα οι οικονομικοί φορείς την απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ή Εμπορικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
  .ή Βιομη ανοιχτού ηλεκτρονικού χανικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Επιμελη ανοιχτού ηλεκτρονικού τήριο

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να
καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5     Οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ή κ/κή Διεύθυνση:αι χ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ρη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ματοοικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ή επάρκ/κή Διεύθυνση:εια
          Όσον αφορά στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οικονομική και χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματοοικονομική επάρκεια για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρού ηλεκτρονικού σα διαδικασία

 ,           σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οι οικονομικοί φορείς την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,νουν τον μέσο γενικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ετήσιο κύ ηλεκτρονικού κλο εργασιώ,ν για
  (3)  ,     ,    τα τρία προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενα έτη ανοιχτού ηλεκτρονικού του έτους την διενέργειας την του διαγωνισμού ηλεκτρονικού στο πλαίσιο αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 . τεχνικής την ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την 

2.2.6    Τεχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17νικ/κή Διεύθυνση:ή κ/κή Διεύθυνση:αι επαγγελ. Βενιζέλου 13-17ματικ/κή Διεύθυνση:ή ικ/κή Διεύθυνση:ανό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τα41 

           Όσον αφορά στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τεχνική και επαγγελματική ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρού ηλεκτρονικού σα διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
,            σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την απαιτείται να δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,νει στο ΕΕΕΣ τις την κυριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερες την συμβάσεις την που

       (3)  ,     έχουν εκτελέσει κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν διάρκεια των τριώ,ν προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενων ετώ,ν ιδίων ή παρομοίων ειδώ,ν με
   .το αντικείμενο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

        Σ ΛΕΣΒΟΥτα δικ/κή Διεύθυνση:αιολ. Βενιζέλου 13-17ογη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ά κ/κή Διεύθυνση:ατακ/κή Διεύθυνση:ύρωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου ο οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό ς: Πελαγία Αράμβογλου φορέας: Πελαγία Αράμβογλου θα υ 13-17ποβάλ. Βενιζέλου 13-17ει κ/κή Διεύθυνση:ατάλ. Βενιζέλου 13-17ογο
 κ/κή Διεύθυνση:υ 13-17ριό ηλεκτρονικό τερων παραδό ηλεκτρονικό σεων   (3),      των τριώ,ν προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενων του έτους την διενέργειας την του διαγωνισμού ηλεκτρονικού 

 ,             οικονομικώ,ν χρήσεων ιδίων ή παρομοίων ειδώ,ν με το αντικείμενο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την για το οποίο
 ,      ,       υποβάλει προσφορά με αναφορά του αντιστοίχου ποσού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νίας την και του δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιου ή
 .ιδιωτικού ηλεκτρονικού παραλήπτη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

  (          )Ο ΚΗΜΔΗΣι παραδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσεις την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και εμπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμες την 
       ,     αποδεικνύ ηλεκτρονικού ονται εάν μεν ο αποδέκτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είναι αναθέτουσα αρχή με πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά που έχουν εκδοθεί

     ,        ,    ή θεωρη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδια αρχή εάν δε ο αποδέκτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είναι ιδιωτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την με βεβαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του
      ,         αγοραστή ή εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον τού ηλεκτρονικού το δεν είναι δυνατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν με απλή δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα που θα

40 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
41 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
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      ,   συνοδεύ ηλεκτρονικού εται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την θεωρη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένο αντίγραφο του τιμολογίου πώ,λη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά που
    (     ).υποβάλλονται κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού πριν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

        ,   Εάν ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την λειτουργεί ή ασκεί επιχειρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματική δραστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα κατά χρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
       ,  ,    διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα μικρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο του ως την άνω καθοριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου χρονικού ηλεκτρονικού ορίου υποβάλλει τα σχετικά επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μα

      .στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

            Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που ο υποψήφιος την ανάδοχος την αποτελεί Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού επιτρέπεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερική κάλυψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
     ,         .απαίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κάθε μέλος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αρκεί ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμως την συνολικά αυτή να καλύ ηλεκτρονικού πτεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού νΈνωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

            .Η τεχνική προσφορά απαιτείται να πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεί τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στις την τεχνικές την προδιαγραφές την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αριθμ
141/2021  (  ).μελέτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

2.2.7        Πρό ηλεκτρονικό τυ 13-17πα διασφάλ. Βενιζέλου 13-17ιση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου ποιό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τας: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αι πρό ηλεκτρονικό τυ 13-17πα περιβαλ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17οντικ/κή Διεύθυνση:ής: Πελαγία Αράμβογλου διαχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17είριση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου
          Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρού ηλεκτρονικού σα διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οφείλουν να

        .  141/2021  συμμορφώ,νονται με τις την τεχνικές την προδιαγραφές την των ειδώ,ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αριθμ μελέτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
(  ):          CE  Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα Ι Τα προσκομιζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα είδη ανοιχτού ηλεκτρονικού θα φέρουν υποχρεωτικώ,ς την σήμανση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ευρωπαϊκής την 

              Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και θα είναι σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα αντίστοιχα πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπα και τα αντίστοιχα ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νικά πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπα και
 ( . . .  ),        –κανονισμού ηλεκτρονικού ς την ΕΛΟ ΚΗΜΔΗΣΤ ΕΝ με τις την διεθνώ,ς την ακολουθού ηλεκτρονικού μενες την πιστοποιήσεις την κατασκευής την 

      . λειτουργίας την και τις την προδιαγραφές την Ευρωπαϊκώ,ν Ινστιτού ηλεκτρονικού τωνΠοιό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την 

           Τα βιομη ανοιχτού ηλεκτρονικού χανικά προϊό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντα θα πρέπει να προέρχονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την βιομη ανοιχτού ηλεκτρονικού χανικές την μονάδες την που εφαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζουν
    ISO9001,     παραγωγική διαδικασία πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένη ανοιχτού ηλεκτρονικού κατά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διαπιστευμένο ευρωπαϊκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα

.πιστοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
   Στα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την      ο προσωρινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την ανάδοχος την θα προσκομίσει αντίγραφο

 πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού CE      (   του κατασκευαστή του προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου είδους την για ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνποιο εξοπλισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
).απαιτείται

2.2.8     – Σ ΛΕΣΒΟΥτήριξη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν ικ/κή Διεύθυνση:ανό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τα τρίτων Υπεργολ. Βενιζέλου 13-17αβία
2.2.8.1.    Σ ΛΕΣΒΟΥτήριξη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν ικ/κή Διεύθυνση:ανό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τα τρίτων42

   ,        Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την μπορού ηλεκτρονικού ν ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αφορά στα κριτήρια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οικονομικής την και
  (   2.2.5)        χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματοοικονομικής την επάρκειας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου και τα σχετικά με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τεχνική και

  (   2.2.6),      ,επαγγελματική ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου να στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίζονται στις την ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την άλλων φορέων
        ασχέτως την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την νομικής την φύ ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των δεσμώ,ν τους την με αυτού ηλεκτρονικού ς την 43.   ,  Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτή αποδεικνύ ηλεκτρονικού ουν ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι

       ,      θα έχουν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάθεσή τους την τους την αναγκαίους την πό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σχετικής την δέσμευση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
      .  των φορέων στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα των οποίων στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίζονται

          Όταν οι οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:οί φορείς: Πελαγία Αράμβογλου στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ρίζονται στις: Πελαγία Αράμβογλου ικ/κή Διεύθυνση:ανό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τες: Πελαγία Αράμβογλου άλ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17ων φορέων ό ηλεκτρονικό σον αφορά
           τα κ/κή Διεύθυνση:ριτήρια που 13-17 σχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ετίζονται με τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν απαιτούμενη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 με τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 διακ/κή Διεύθυνση:ήρυ 13-17ξη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ή κ/κή Διεύθυνση:αι

 ,         χ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ρη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ματοοικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ή επάρκ/κή Διεύθυνση:εια οι εν λ. Βενιζέλου 13-17ό ηλεκτρονικό γω οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:οί φορείς: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αι αυ 13-17τοί στου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου οποίου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου
         .στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ρίζονται είναι από ηλεκτρονικό κ/κή Διεύθυνση:οινού υ 13-17πεύθυ 13-17νοι για τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν εκ/κή Διεύθυνση:τέλ. Βενιζέλου 13-17εση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου σύμβαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου

            Υ πό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την ίδιους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την οι ενώ,σεις την οικονομικώ,ν φορέων μπορού ηλεκτρονικού ν να στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίζονται στις την ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την 
      .των συμμετεχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ή άλλων φορέων

      o ,        Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φ ρείς την στις την ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την των οποίων προτίθεται να στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριχθεί ο
 ,          οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρού ηλεκτρονικού ν κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τα σχετικά κριτήρια επιλογής την και εάν συντρέχουν

    2.2.3..      λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγοι αποκλεισμού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου Ο ΚΗΜΔΗΣ οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την υποχρεού ηλεκτρονικού ται να αντικαταστήσει
      ,        έναν φορέα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα του οποίου στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίζεται εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον ο τελευταίος την δεν πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροί το σχετικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

42 Άρθρο 78 ν. 4412/2016
43 Δύνανται,  επίσης,  να  στηρίζονται  και  στις  ικανότητες  του/  των υπεργολάβων,  στους  οποίους  προτίθενται  να  αναθέσουν  την  εκτέλεση

τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. 
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        ,    (30)κριτήριο επιλογής την ή για τον οποίο συντρέχουν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγοι αποκλεισμού ηλεκτρονικού εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την προθεσμίας την τριάντα
  η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν      ,     σχετική πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία απευθύ ηλεκτρονικού νεται στον

     « »   .    οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την Επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ Ο ΚΗΜΔΗΣ φορέας την που
          .αντικαθιστά φορέα του προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου

2.2.8.2. Υπεργολ. Βενιζέλου 13-17αβία

             Ο ΚΗΜΔΗΣ οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την αναφέρει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά του το τμήμα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που προτίθεται να
     ,      . αναθέσει υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την μορφή υπεργολαβίας την σε τρίτους την καθώ,ς την και τους την υπεργολάβους την που προτείνει Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

  περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που o          ( )προσφέρων αναφέρει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά του ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι προτίθεται να αναθέσει τμήμα τα
             τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την μορφή υπεργολαβίας την σε τρίτους την σε ποσοστό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την που υπερβαίνει το τριάντα τοις την 

 (30%)      ,  εκατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συνολικής την αξίας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την      η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 αναθέτου 13-17σα αρχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ή ελ. Βενιζέλου 13-17έγχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ει ό ηλεκτρονικό τι δεν
      2.2.3  συ 13-17ντρέχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ου 13-17ν οι λ. Βενιζέλου 13-17ό ηλεκτρονικό γοι αποκ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17εισμού τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου παραγράφου 13-17 τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου παρούσας: Πελαγία Αράμβογλου44.   Ο ΚΗΜΔΗΣ οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την 

     ,      φορέας την υποχρεού ηλεκτρονικού ται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον συντρέχουν στο πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την του
      2.2.3.. λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγοι αποκλεισμού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ως την άνω παραγράφου

2.2.9    Κανό ηλεκτρονικό νες: Πελαγία Αράμβογλου από ηλεκτρονικό δειξη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου ποιοτικ/κή Διεύθυνση:ής: Πελαγία Αράμβογλου επιλ. Βενιζέλου 13-17ογής: Πελαγία Αράμβογλου
            ,Το δικαίωμα συμμετοχής την των οικονομικώ,ν φορέων και οι ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνροι και προϋποθέσεις την συμμετοχής την τους την 

    2.2.1  2.2.8,       ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την ορίζονται στις την παραγράφους την έως την κρίνονται κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την δια
 ,      2.2.9.1,      του ΕΕΕΣ κατά τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή των δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 2.2.9.2          ,  .  παραγράφου και κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την περ δ΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
. 3   105  . 4412/2016. παρ του άρθρου του ν

          , Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίζεται στις την ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την άλλων φορέων σύ ηλεκτρονικού μφωνα
 με   τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 2.2.8.   ,        τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την οι φορείς την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα των οποίων στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίζεται

   ,       2.2.9.1  2.2.9.2,   υποχρεού ηλεκτρονικού νται να αποδεικνύ ηλεκτρονικού ουν κατά τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στις την παραγράφους την και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι δεν
    συντρέχουν οι λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγοι αποκλεισμού ηλεκτρονικού   τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου 2.2.3       τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρού ηλεκτρονικού ν τα σχετικά

   κριτήρια επιλογής την κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 45.

   Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που o         οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την αναφέρει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά του ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι προτίθεται να
 ( )           αναθέσει τμήμα τα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την μορφή υπεργολαβίας την σε τρίτους την σε ποσοστό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την που υπερβαίνει

    (30%)     ,    το τριάντα τοις την εκατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συνολικής την αξίας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οι υπεργολάβοι υποχρεού ηλεκτρονικού νται να
,      2.2.9.1  2.2.9.2,     αποδεικνύ ηλεκτρονικού ουν κατά τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στις την παραγράφους την και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι δεν συντρέχουν οι λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγοι

   2.2.3  αποκλεισμού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την 46. 

           ,Αν επέλθουν μεταβολές την στις την προϋποθέσεις την τις την οποίες την οι προσφέροντες την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,σουν ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρού ηλεκτρονικού ν
    ,            σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν άρθρο οι οποίες την επέλθουν ή για τις την οποίες την λάβουν γνώ,ση ανοιχτού ηλεκτρονικού μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

             συμπλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έγγραφη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού του
         συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού οι προσφέροντες την οφείλουν να ενη ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,σουν αμελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή47. 

2.2.9.1       Προκ/κή Διεύθυνση:αταρκ/κή Διεύθυνση:τικ/κή Διεύθυνση:ή από ηλεκτρονικό δειξη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 κ/κή Διεύθυνση:ατά τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν υ 13-17ποβολ. Βενιζέλου 13-17ή προσφορών
       : )    Προς την προκαταρκτική από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι οι προσφέροντες την οικονομικοί φορείς την α δεν βρίσκονται σε μία

     2.2.3   )       από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την καταστάσεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου και β πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρού ηλεκτρονικού ν τα σχετικά κριτήρια επιλογής την των
 2.2.4,  2.2.5,  2.2.6   2.2.7   ,παραγράφων και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την      προσκομίζουν κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

44 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).

45 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
46 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016
47 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 
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 , προσφοράς την τους την   ,ως την δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συμμετοχής την       79 . 1  3 το προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το άρθρο παρ και του
. 4412/2016     ( ),     ν Ευρωπαϊκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ενιαίο Έγγραφο Σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΕΕΕΣ σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το επισυναπτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

  παρού ηλεκτρονικού σα Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα ΙΙ,       ,   το οποίο ισοδυναμεί με ενη ανοιχτού ηλεκτρονικού μερωμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού με τις την συνέπειες την 
 . 1599/1986. του ν

 Το ΕΕΕΣ48         2  καταρτίζεται βάσει του τυποποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένου εντύ ηλεκτρονικού που του Παραρτήματος την του Κανονισμού ηλεκτρονικού 
( )  2016/7           ΕΕ και συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,νεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την προσφέροντες την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τις την 

    1.οδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γίες την τουΠαραρτήματος την 49 

             Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την του χρονικού ηλεκτρονικού διαστήματος την κατά το οποίο μπορού ηλεκτρονικού ν
  .         να υποβάλλονται προσφορές την Αν στο διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα που μεσολαβεί μεταξύ ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νίας την υπογραφής την 

           του ΕΕΕΣ και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καταλη ανοιχτού ηλεκτρονικού κτικής την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νίας την υποβολής την προσφορώ,ν έχουν επέλθει μεταβολές την στα
 ,   ,  ,       ,δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λωθέντα στοιχεία εκ μέρους την του στο ΕΕΕΣ ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την αποσύ ηλεκτρονικού ρει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά του

      .        χωρίς την να απαιτείται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνέχεια μπορεί να τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβάλει εκ
   .νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ 50

            Ο ΚΗΜΔΗΣ οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την δύ ηλεκτρονικού ναται να διευκρινίζει τις την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,σεις την και πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την που παρέχει στο
    ,      .ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία υποβάλλει μαζί με αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 51

    ,       ,   ,  Κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή του ΕΕΕΣ καθώ,ς την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συνοδευτικής την υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είναι δυνατή με
         ,   μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπογραφή του κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού εκπροσώ,που του οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα η ανοιχτού ηλεκτρονικού προκαταρκτική

        2.2.3  ,   από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού των λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγων αποκλεισμού ηλεκτρονικού που αναφέρονται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την για το
        ,    σύ ηλεκτρονικού νολο των φυσικώ,ν προσώ,πων που είναι μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού του διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού διευθυντικού ηλεκτρονικού ή εποπτικού ηλεκτρονικού 
     ,      . οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώ,πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λήψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν

         ,   Ως την εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπος την του οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα νοείται ο νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμος την εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπος την αυτού ηλεκτρονικού ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την προκύ ηλεκτρονικού πτει από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
             το ισχύ ηλεκτρονικού ον καταστατικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ή το πρακτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκπροσώ,πη ανοιχτού ηλεκτρονικού σής την του κατά το χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο υποβολής την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την 

           ή το αρμοδίως την εξουσιοδοτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένο φυσικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα για
        .διαδικασίες την σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμβάσεων ή για συγκεκριμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

          Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού υποβολής την προσφοράς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού οικονομικώ,ν φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται
     .        χωριστά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κάθε μέλος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως την πρέπει να προσδιορίζεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού έκταση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

      (      ) και το είδος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμμετοχής την του συμπεριλαμβανομένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατανομής την αμοιβής την μεταξύ ηλεκτρονικού τους την κάθε
  ,    /  μέλους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καθώ,ς την και ο εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπος την συντονιστής την αυτής την 52.

      ,  ,   ,Ο ΚΗΜΔΗΣ οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την φέρει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ειδική υποχρέωση ανοιχτού ηλεκτρονικού να δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,σει μέσω του ΕΕΕΣ 53  τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατάστασή
          73  . 4412/2016   του σε σχέση ανοιχτού ηλεκτρονικού με τους την λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγους την που προβλέπονται στο άρθρο του ν και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο

2.2.3   τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 54         και ταυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχρονα να επικαλεσθεί και τυχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν λη ανοιχτού ηλεκτρονικού φθέντα μέτρα προς την 
   .αποκατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αξιοπιστίας την του

48 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή,
Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος  IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος  VI Τελικές
δηλώσεις. 

49 Από  τις  2-5-2019,  παρέχεται  η  ηλεκτρονική  υπηρεσία Promitheus  ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που  προσφέρει  τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και  διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  Μπορείτε να δείτε τη σχετική
ανακοίνωση  στη  Διαδικτυακή Πύλη του  ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr Πρβλ  και  το  Διορθωτικό  (Επίσημη  Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό
κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL            

50 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016
51 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016
52 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016
53 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
54 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα) 
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             Ιδίως την επιση ανοιχτού ηλεκτρονικού μαίνεται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν απάντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα στο σχετικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πεδίο του ΕΕΕΣ για
           τυχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμφωνιώ,ν με άλλους την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την με στό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού στρέβλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του

,    ,          ανταγωνισμού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού συνδρομή περιστάσεων ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την η ανοιχτού ηλεκτρονικού πάροδος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τριετού ηλεκτρονικού ς την περιό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ισχύ ηλεκτρονικού ος την του
  (  10   73)        3λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγου αποκλεισμού ηλεκτρονικού παραγράφου του άρθρου ή η ανοιχτού ηλεκτρονικού εφαρμογή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διάταξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου β

  44   .  3959/2011,     .     2.2.3.4   ,του άρθρου του ν σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περ γ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
        αναλύ ηλεκτρονικού εται στο σχετικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πεδίο που προβάλλει κατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπιν θετικής την απάντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 55.

            Όσον αφορά στις την υποχρεώ,σεις την του ως την προς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταβολή φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων ή εισφορώ,ν κοινωνικής την 
 ( . ’  ’  . 2   73  . 4412/2016)     ασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την περ α και β τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν αυτές την θεωρείται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι δεν έχουν

           αθετη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον δεν έχουν καταστεί λη ανοιχτού ηλεκτρονικού ξιπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμες την ή εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
  .    ,       διακανονισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την που τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρείται Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτή ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την δεν υποχρεού ηλεκτρονικού ται να

             απαντήσει καταφατικά στο σχετικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την 
          φορέας την έχει ανεκπλήρωτες την υποχρεώ,σεις την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αφορά στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταβολή φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων ή εισφορώ,ν

  ,  ,       κοινωνικής την ασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού εάν έχει αθετήσει τις την παραπάνω υποχρεώ,σεις την του56.

2.2.9.2   Αποδεικ/κή Διεύθυνση:τικ/κή Διεύθυνση:ά μέσα
.Α          ’  2.2.3    Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την μη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνδρομής την λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγων αποκλεισμού ηλεκτρονικού κατ άρθρο και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των

      2.2.4, 2.2.5, 2.2.6  2.2.7,   κριτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίων ποιοτικής την επιλογής την κατά τις την παραγράφους την και οι οικονομικοί φορείς την 
    .       προσκομίζουν τα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά του παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντος την Η προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού των εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν

      3.2    .γίνεται κατά τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στο άρθρο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον προσωρινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδοχο     Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
   ,         , να ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προσφέροντες την σε οποιοδήποτε χρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ση ανοιχτού ηλεκτρονικού μείο κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκεια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την να

    ,         υποβάλλουν ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλα ή ορισμένα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την απαιτείται για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ορθή διεξαγωγή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
.διαδικασίας την 

          Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την δεν υποχρεού ηλεκτρονικού νται να υποβάλλουν δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά ή άλλα αποδεικτικά
,               στοιχεία αν και στο μέτρο που η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή έχει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού δυνατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα να λαμβάνει τα

           πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά ή τις την συναφείς την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την απευθείας την μέσω πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σε εθνική βάση ανοιχτού ηλεκτρονικού δεδομένων
   -    ,     ,    σε οποιοδήποτε κράτος την μέλος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία διατίθεται δωρεάν ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την εθνικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ο

,    ,      συμβάσεων εικονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φάκελο επιχείρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την σύ ηλεκτρονικού στη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα αποθήκευση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγράφων ή
 .            σύ ηλεκτρονικού στη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα προεπιλογής την Η δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού σε εθνική βάση ανοιχτού ηλεκτρονικού δεδομένων εμπεριέχεται στο

    ( ),       Ευρωπαϊκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ενιαίο Έγγραφο Σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΕΕΕΣ στο οποίο περιέχονται επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οι πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την που
    ,        ,απαιτού ηλεκτρονικού νται για τον συγκεκριμένο σκοπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την η ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική διεύ ηλεκτρονικού θυνση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την βάση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δεδομένων

   ,  ,    . τυχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν δεδομένα αναγνώ,ριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού απαραίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού συναίνεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

       ,    Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την δεν υποχρεού ηλεκτρονικού νται να υποβάλουν δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή
              που έχει αναθέσει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαθέτει ήδη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα ως την άνω δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά και αυτά εξακολουθού ηλεκτρονικού ν να

ισχύ ηλεκτρονικού ουν57.

          Τα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά του παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντος την υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
 2.4.2.5.  3.2  .παράγραφο και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την 

          Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νική γλώ,σσα ή συνοδεύ ηλεκτρονικού ονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
         2.1.4. μετάφρασή τους την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νική γλώ,σσα σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο

.Β  1.            2.2.3  Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την μη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνδρομής την των λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγων αποκλεισμού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου οι
         προσφέροντες την οικονομικοί φορείς την προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά που αναφέρονται

.παρακάτω

55 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.
56  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
57 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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        -       Αν το αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιο για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού των ανωτέρω κράτος την μέλος την ή χώ,ρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους την 
              έγγραφα ή πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά ή ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπου το έγγραφα ή τα πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά αυτά δεν καλύ ηλεκτρονικού πτουν ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλες την τις την 

     2.2.3.1  2.2.3.2 . ’  ’,    .περιπτώ,σεις την που αναφέρονται στις την παραγράφους την και περ α και β καθώ,ς την και στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περ
   2.2.3.4,          β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου τα έγγραφα ή τα πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά μπορεί να αντικαθίστανται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ένορκη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

 ,   -         ,  βεβαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ή στα κράτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ή στις την χώ,ρες την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπου δεν προβλέπεται ένορκη ανοιχτού ηλεκτρονικού βεβαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
        , δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του ενδιαφερομένου ενώ,πιον αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιας την δικαστικής την ή διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικής την αρχής την συμβολαιογράφου

        -     ή αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιου επαγγελματικού ηλεκτρονικού ή εμπορικού ηλεκτρονικού οργανισμού ηλεκτρονικού του κράτους την μέλους την ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χώ,ρας την καταγωγής την 
        .     ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χώ,ρας την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπου είναι εγκατεστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένος την ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την Ο ΚΗΜΔΗΣι αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιες την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιες την αρχές την 

,   ,         παρέχουν ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπου κρίνεται αναγκαίο επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία αναφέρεται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι δεν εκδίδονται τα
             έγγραφα ή τα πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την παραγράφου ή ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι τα έγγραφα αυτά δεν καλύ ηλεκτρονικού πτουν

       2.2.3.1  2.2.3.2 . ’  ’,  ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλες την τις την περιπτώ,σεις την που αναφέρονται στις την παραγράφους την και περ α και β καθώ,ς την και
 .     2.2.3.4.        στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περ β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου Ο ΚΗΜΔΗΣι επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μες την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,σεις την καθίστανται διαθέσιμες την μέσω του

   (επιγραμμικού ηλεκτρονικού αποθετη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίου πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν e-Certis)   81  . 4412/2016.του άρθρου του ν

    :Ειδικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό τερα οι οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:οί φορείς: Πελαγία Αράμβογλου προσκ/κή Διεύθυνση:ομίζου 13-17ν

)α     2.2.3.1  για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο    ,    από ηλεκτρονικό σπασμα του 13-17 σχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ετικ/κή Διεύθυνση:ού μη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τρώου 13-17 ό ηλεκτρονικό πως: Πελαγία Αράμβογλου του 13-17 ποινικ/κή Διεύθυνση:ού
μη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τρώου 13-17 ,   ,         ή ελλείψει αυτού ηλεκτρονικού ισοδύ ηλεκτρονικού ναμο έγγραφο που εκδίδεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδια δικαστική ή

   -          διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τική αρχή του κράτους την μέλους την ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χώ,ρας την καταγωγής την ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χώ,ρας την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπου είναι
   ,         εγκατεστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένος την ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το οποίο προκύ ηλεκτρονικού πτει ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρού ηλεκτρονικού νται αυτές την οι

,       (3)      .προϋποθέσεις την που να έχει εκδοθεί έως την τρεις την μήνες την πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή του

            ,Η υποχρέωση ανοιχτού ηλεκτρονικού προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του ως την άνω αποσπάσματος την αφορά και στα μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού του διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού 
             διευθυντικού ηλεκτρονικού ή εποπτικού ηλεκτρονικού οργάνου του εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα ή στα πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπα που έχουν

 ,           εξουσία εκπροσώ,πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λήψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κατά τα ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα αναφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα
    2.2.3.1,στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ως την άνω παράγραφο

)β      2.2.3.2          για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την που εκδίδεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδια αρχή του οικείου
 -    ,           ,  ,  κράτους την μέλους την ή χώ,ρας την που να είναι εν ισχύ ηλεκτρονικού κατά το χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο υποβολής την του άλλως την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

       ,       (3)  περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που δεν αναφέρεται σε αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την ισχύ ηλεκτρονικού ος την που να έχει εκδοθεί έως την τρεις την μήνες την πριν
   από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή του.

         :Ιδίως την οι οικονομικοί φορείς την που είναι εγκατεστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένοι στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ελλάδα προσκομίζουν

i)    Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν      από ηλεκτρονικό δειξη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου εκ/κή Διεύθυνση:πλ. Βενιζέλου 13-17ήρωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου των φορολ. Βενιζέλου 13-17ογικ/κή Διεύθυνση:ών υ 13-17ποχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ρεώσεων  τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου
2.2.3.2  ( )      . . . .. περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού α αποδεικτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ενη ανοιχτού ηλεκτρονικού μερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την εκδιδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ΑΑΔΕ

        ,     2.2.3.3 . Όταν μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο μικρά ποσά των φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων δεν έχουν καταβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο περ β
 ,      τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την προσκομίζεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα     .βεβαίωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 οφειλ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου από ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν ΑΑΔΕ

ii)            Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκπλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των υποχρεώ,σεων προς την τους την οργανισμού ηλεκτρονικού ς την κοινωνικής την 
   2.2.3.2  ’  ασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού α     πιστοποιη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό εκ/κή Διεύθυνση:διδό ηλεκτρονικό μενο από ηλεκτρονικό τον e-ΕΦΚΑ

     κ/κή Διεύθυνση:αι υ 13-17πεύθυ 13-17νη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 δήλ. Βενιζέλου 13-17ωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 αναφορικ/κή Διεύθυνση:ά     με του 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου οργανισμούς: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:οινωνικ/κή Διεύθυνση:ής: Πελαγία Αράμβογλου ασφάλ. Βενιζέλου 13-17ιση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου (στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
             περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που οι οικονομικοί φορείς την έχουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εγκατάστασή τους την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ελλάδα αφορά

    )      Ο ΚΗΜΔΗΣργανισμού ηλεκτρονικού ς την κύ ηλεκτρονικού ριας την και επικουρικής την ασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στους την οποίους την οφείλουν να καταβάλουν
]εισφορές την 

         ,    Όταν μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο μικρά ποσά των ασφαλιστικώ,ν εισφορώ,ν δεν έχουν καταβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
 2.2.3.3  .    ,       παράγραφο περ β τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την προσκομίζεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα βεβαίωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17

   .οφειλ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου από ηλεκτρονικό τον ΕΦΚΑ

iii)     2.2.3.2   ’,      ,  Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού α πλέον των ως την άνω πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν υ 13-17πεύθυ 13-17νη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17
           δήλ. Βενιζέλου 13-17ωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 ό ηλεκτρονικό τι δεν έχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ει εκ/κή Διεύθυνση:δοθεί δικ/κή Διεύθυνση:αστικ/κή Διεύθυνση:ή ή διοικ/κή Διεύθυνση:η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ή από ηλεκτρονικό φαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 με τελ. Βενιζέλου 13-17εσίδικ/κή Διεύθυνση:η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 κ/κή Διεύθυνση:αι
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           δεσμευ 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ή ισχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ύ για τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν αθέτη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 των υ 13-17ποχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ρεώσεών του 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου ό ηλεκτρονικό σον αφορά στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν κ/κή Διεύθυνση:αταβολ. Βενιζέλου 13-17ή
    φό ηλεκτρονικό ρωνή εισφορώνκ/κή Διεύθυνση:οινωνικ/κή Διεύθυνση:ής: Πελαγία Αράμβογλου ασφάλ. Βενιζέλου 13-17ιση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου

)γ     2.2.3.4   για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών      πιστοποιη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό που 13-17 εκ/κή Διεύθυνση:δίδεται από ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν αρμό ηλεκτρονικό δια
αρχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ή    -   ,       (3)    του οικείου κράτους την μέλους την ή χώ,ρας την που να έχει εκδοθεί έως την τρεις την μήνες την πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

 . υποβολή του

         :Ιδίως την οι οικονομικοί φορείς την που είναι εγκατεστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένοι στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ελλάδα προσκομίζουν

i)        Ενιαίο Πιστοποιη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό Δικ/κή Διεύθυνση:αστικ/κή Διεύθυνση:ής: Πελαγία Αράμβογλου Φερεγγυ 13-17ό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τας: Πελαγία Αράμβογλου από ηλεκτρονικό το αρμό ηλεκτρονικό διο Πρωτοδικ/κή Διεύθυνση:είο, από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
       ,      το οποίο προκύ ηλεκτρονικού πτει ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι δεν τελού ηλεκτρονικού ν υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πτώ,χευση ανοιχτού ηλεκτρονικού πτωχευτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συμβιβασμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ή υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αναγκαστική

           .    διαχείριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ή δικαστική εκκαθάριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ή ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Για τις την ΙΚΕ
     . . . .       προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την του Γ ΕΜΗ περί μη ανοιχτού ηλεκτρονικού έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λύ ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή

     ,       κατάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λύ ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του νομικού ηλεκτρονικού προσώ,που ενώ, για τις την ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον
 .πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την μεταβολώ,ν

ii)  Π   . . . .  ιστοποιη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό του 13-17 Γ ΕΜΗ           από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το οποίο προκύ ηλεκτρονικού πτει ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι το νομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπο δεν έχει λυθεί
       . και τεθεί υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκκαθάριση ανοιχτού ηλεκτρονικού με από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού των εταίρων

iii)     “  /  ”Εκ/κή Διεύθυνση:τύπωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αρτέλ. Βενιζέλου 13-17ας: Πελαγία Αράμβογλου Σ ΛΕΣΒΟΥτοιχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17εία Μη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τρώου 13-17 Επιχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17είρη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου    από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική
     πλατφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρμα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ανεξάρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αρχής την Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων Εσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδων,     taxisnet, ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την αυτά εμφανίζονται στο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

     τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία να προκύ ηλεκτρονικού πτει η ανοιχτού ηλεκτρονικού      .μη ανοιχτού ηλεκτρονικού αναστολή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επιχειρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματικής την δραστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τάς την τους την 

      ,     Προκειμένου για τα σωματεία και τους την συνεταιρισμού ηλεκτρονικού ς την το Ενιαίο Πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Δικαστικής την 
        ,    Φερεγγυό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την εκδίδεται για τα σωματεία από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιο Πρωτοδικείο και για τους την 
       31.12.2019       συνεταιρισμού ηλεκτρονικού ς την για το χρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα έως την τις την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το Ειρη ανοιχτού ηλεκτρονικού νοδικείο και μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

    . . . .παραπάνω η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το Γ ΕΜΗ

)δ        2.2.3.4Για τις την λοιπές την περιπτώ,σεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου ,    υ 13-17πεύθυ 13-17νη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 δήλ. Βενιζέλου 13-17ωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 του 13-17 προσφέροντος: Πελαγία Αράμβογλου
          οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ού φορέα ό ηλεκτρονικό τι δεν συ 13-17ντρέχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ου 13-17ν στο πρό ηλεκτρονικό σωπό ηλεκτρονικό του 13-17 οι οριζό ηλεκτρονικό μενοι στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν

  παράγραφολ. Βενιζέλου 13-17ό ηλεκτρονικό γοι αποκ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17εισμού58.

) ε    2.2.3.9. για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο       υ 13-17πεύθυ 13-17νη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 δήλ. Βενιζέλου 13-17ωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 του 13-17 προσφέροντος: Πελαγία Αράμβογλου οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ού φορέα περί
         μη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 επιβολ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου σε βάρος: Πελαγία Αράμβογλου του 13-17 τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:ύρωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου του 13-17 οριζό ηλεκτρονικό ντιου 13-17 αποκ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17εισμού ,   σύ ηλεκτρονικού μφωνα τις την 

   .διατάξεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κείμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την νομοθεσίας την 

B. 2.        2.2.4. (     Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την απαίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του άρθρου από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού καταλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
 )   επαγγελματικής την δραστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την προσκομίζουν /   πιστοποιη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό βεβαίωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 του 13-17 οικ/κή Διεύθυνση:είου 13-17

      . επαγγελ. Βενιζέλου 13-17ματικ/κή Διεύθυνση:ού ή εμπορικ/κή Διεύθυνση:ού μη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τρώου 13-17 του 13-17 κ/κή Διεύθυνση:ράτου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου εγκ/κή Διεύθυνση:ατάσταση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου   Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την 
          /που είναι εγκατεστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένοι σε κράτος την μέλος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ευρωπαϊκής την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσκομίζουν πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

         XI  βεβαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του αντίστοιχου επαγγελματικού ηλεκτρονικού ή εμπορικού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ου του Παραρτήματος την του
   . 4412/2016,           Προσαρτήματος την Α΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών του ν με το οποίο πιστοποιείται αφενό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγραφή τους την σε αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την και

    .         ,  αφετέρου το ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επάγγελμά τους την Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που χώ,ρα δεν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεί τέτοιο μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ο το
          ,   -  έγγραφο ή το πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την μπορεί να αντικαθίσταται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ένορκη ανοιχτού ηλεκτρονικού βεβαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ή στα κράτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ή

      ,      στις την χώ,ρες την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπου δεν προβλέπεται ένορκη ανοιχτού ηλεκτρονικού βεβαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του ενδιαφερομένου
     ,    ενώ,πιον αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιας την δικαστικής την ή διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικής την αρχής την συμβολαιογράφου ή αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιου επαγγελματικού ηλεκτρονικού 

            ή εμπορικού ηλεκτρονικού οργανισμού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χώ,ρας την καταγωγής την ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χώ,ρας την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπου είναι εγκατεστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένος την ο
            οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι δεν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρείται τέτοιο μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ο και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι ασκεί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού δραστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα που

         .απαιτείται για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού του αντικειμένου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 59

58  Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
59 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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          Ο ΚΗΜΔΗΣι εγκατεστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένοι στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ελλάδα οικονομικοί φορείς την προσκομίζουν βεβαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγραφής την στο
          Βιοτεχνικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ή Εμπορικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ή Βιομη ανοιχτού ηλεκτρονικού χανικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Επιμελη ανοιχτού ηλεκτρονικού τήριο ή στο Μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ο Κατασκευαστώ,ν Αμυντικού ηλεκτρονικού 

          . . . .    Υ λικού ηλεκτρονικού ή πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την που εκδίδεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οικεία υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσία του ΓΕΜΗ των ως την άνω
.  Επιμελη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίων        ,  Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την γεωργικού ηλεκτρονικού ή κτη ανοιχτού ηλεκτρονικού νοτροφικού ηλεκτρονικού επαγγέλματος την οι

      ,   αναθέτουσες την αρχές την απαιτού ηλεκτρονικού ν σχετική βεβαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επαγγέλματος την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδια διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τική
     .αρχή ή αρχή Ο ΚΗΜΔΗΣργανισμού ηλεκτρονικού Τοπικής την Αυτοδιοίκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 ,           2.2.4Επιση ανοιχτού ηλεκτρονικού μαίνεται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι τα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά που αφορού ηλεκτρονικού ν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την απαίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του άρθρου
(       )  ,από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού καταλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού επαγγελματικής την δραστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την γίνονται αποδεκτά

     (30)       ,εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον έχουν εκδοθεί έως την τριάντα εργάσιμες την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή τους την   ,εκτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την εάν
     ,    .σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τις την ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερες την διατάξεις την αυτώ,ν φέρουν συγκεκριμένο χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο ισχύ ηλεκτρονικού ος την 

 .3.Β            2.2.5 Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οικονομικής την και χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματοοικονομικής την επάρκειας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου οι
 οικονομικοί φορείς την  :προσκομίζουν

       (3)    (Αποσπάσματα των επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μων οικονομικώ,ν καταστάσεων των τριώ,ν τελευταίων ετώ,ν τρεις την 
  )τελευταίες την οικονομικές την χρήσεις την .  

   ,    ,         Εάν ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την για βάσιμο λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγο δεν είναι σε θέση ανοιχτού ηλεκτρονικού να προσκομίσει τα ανωτέρω
,           δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά μπορεί να αποδεικνύ ηλεκτρονικού ει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οικονομική και χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματοοικονομική του επάρκεια με

   .οποιοδήποτε άλλο κατάλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λο έγγραφο 60

.4.  Β         2.2.6    Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τεχνικής την ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου οι οικονομικοί φορείς την 
:προσκομίζουν

  Κατάλ. Βενιζέλου 13-17ογο κ/κή Διεύθυνση:υ 13-17ριό ηλεκτρονικό τερων παραδό ηλεκτρονικό σεων   (3),     των τριώ,ν προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενων του έτους την διενέργειας την του
  ,          διαγωνισμού ηλεκτρονικού οικονομικώ,ν χρήσεων ιδίων ή παρομοίων ειδώ,ν με το αντικείμενο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την για

   ,      ,     το οποίο υποβάλει προσφορά με αναφορά του αντιστοίχου ποσού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νίας την και του
   .δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιου ή ιδιωτικού ηλεκτρονικού παραλήπτη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

  (          )Ο ΚΗΜΔΗΣι παραδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσεις την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και εμπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμες την 
       ,  αποδεικνύ ηλεκτρονικού ονται εάν μεν ο αποδέκτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είναι αναθέτουσα αρχή  με πιστοποιη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ά  που έχουν

      ,        ,  εκδοθεί ή θεωρη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδια αρχή εάν δε ο αποδέκτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είναι ιδιωτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την με
  βεβαίωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 του 13-17 αγοραστή      ,      ή εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον τού ηλεκτρονικού το δεν είναι δυνατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν με απλή δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του οικονομικού ηλεκτρονικού 

         ,  φορέα που θα συνοδεύ ηλεκτρονικού εται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την θεωρη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένο αντίγραφο του τιμολογίου πώ,λη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά
     (     ).που υποβάλλονται κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού πριν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

        ,   Εάν ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την λειτουργεί ή ασκεί επιχειρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματική δραστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα κατά χρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
       ,  ,    διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα μικρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο του ως την άνω καθοριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου χρονικού ηλεκτρονικού ορίου υποβάλλει τα σχετικά επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μα

      .       στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που ο υποψήφιος την ανάδοχος την αποτελεί
           ,   Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού επιτρέπεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερική κάλυψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την απαίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κάθε μέλος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αρκεί ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμως την 

      .συνολικά αυτή να καλύ ηλεκτρονικού πτεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού νΈνωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

.5.  Β           Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρφωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπα διασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ποιό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την και πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπα
    2.2.7    :περιβαλλοντικής την διαχείριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου οι οικονομικοί φορείς την προσκομίζουν

  Αντίγραφοπιστοποιη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ού CE  του 13-17 κ/κή Διεύθυνση:ατασκ/κή Διεύθυνση:ευ 13-17αστή   .του προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου είδους την 

       CE     Τα προσκομιζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα είδη ανοιχτού ηλεκτρονικού θα φέρουν υποχρεωτικώ,ς την σήμανση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ευρωπαϊκής την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και θα
            είναι σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα αντίστοιχα πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπα και τα αντίστοιχα ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νικά πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπα και κανονισμού ηλεκτρονικού ς την 

( . . .  ),        –    ΕΛΟ ΚΗΜΔΗΣΤ ΕΝ με τις την διεθνώ,ς την ακολουθού ηλεκτρονικού μενες την πιστοποιήσεις την κατασκευής την λειτουργίας την και τις την 
   . προδιαγραφές την Ευρωπαϊκώ,ν Ινστιτού ηλεκτρονικού τωνΠοιό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την 

60 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου  από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της  χρηματοοικονομικής του επάρκειας
εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
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           Τα βιομη ανοιχτού ηλεκτρονικού χανικά προϊό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντα θα πρέπει να προέρχονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την βιομη ανοιχτού ηλεκτρονικού χανικές την μονάδες την που εφαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζουν
    ISO9001,     παραγωγική διαδικασία πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένη ανοιχτού ηλεκτρονικού κατά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διαπιστευμένο ευρωπαϊκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα

.πιστοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

.6.Β       ,       Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκπροσώ,πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στις την περιπτώ,σεις την που ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την 
       ,     ,είναι νομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κείμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού νομοθεσία

           (  ),  και δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,νει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκπροσώ,πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού και τις την μεταβολές την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σε αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδια αρχή πχ ΓΕΜΗ προσκομίζει
   ,σχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ετικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό πιστοποιη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό ισχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ύου 13-17σας: Πελαγία Αράμβογλου εκ/κή Διεύθυνση:προσώπη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου        το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως την 

 (30)       ,       τριάντα εργάσιμες την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή του εκτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την αν αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φέρει συγκεκριμένο χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο
.ισχύ ηλεκτρονικού ος την 

      :Ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα για τους την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μεδαπού ηλεκτρονικού ς την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την προσκομίζονται

i)      ,       για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκπροσώ,πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στις την περιπτώ,σεις την που ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την είναι
   ,    ,  νομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπο και υποχρεού ηλεκτρονικού ται κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κείμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού νομοθεσία    να δη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17ώνει τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν εκ/κή Διεύθυνση:προσώπη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17

     κ/κή Διεύθυνση:αι τις: Πελαγία Αράμβογλου μεταβολ. Βενιζέλου 13-17ές: Πελαγία Αράμβογλου τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου στο ΓΕΜΗ61,     προσκ/κή Διεύθυνση:ομίζει σχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ετικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό πιστοποιη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό ισχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ύου 13-17σας: Πελαγία Αράμβογλου
εκ/κή Διεύθυνση:προσώπη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου62,         (30)     το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως την τριάντα εργάσιμες την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

 .  υποβολή του

ii)              Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού σταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και των μεταβολώ,ν του νομικού ηλεκτρονικού προσώ,που γενικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
   πιστοποιη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό μεταβολ. Βενιζέλου 13-17ών του 13-17 ΓΕΜΗ,      (3)    εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον έχει εκδοθεί έως την τρεις την μήνες την πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

 .υποβολή του

   Στις την λοιπές την περιπτώ,σεις την       τα κ/κή Διεύθυνση:ατά περίπτωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 νομιμοποιη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ά έγγραφα σύσταση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αι
 νό ηλεκτρονικό μιμη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου εκ/κή Διεύθυνση:προσώπη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου (  ,   ,  ό ηλεκτρονικό πως: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αταστατικ/κή Διεύθυνση:ά πιστοποιη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ά μεταβολ. Βενιζέλου 13-17ών αντίστοιχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17α

,      , .,    ΦΕΚ αποφάσεις: Πελαγία Αράμβογλου συ 13-17γκ/κή Διεύθυνση:ρό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου οργάνων διοίκ/κή Διεύθυνση:η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου σε σώμα κ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17π ανάλ. Βενιζέλου 13-17ογα με τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 νομικ/κή Διεύθυνση:ή
   ),       μορφή του 13-17 οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ού φορέα συ 13-17νοδευ 13-17ό ηλεκτρονικό μενα από ηλεκτρονικό υ 13-17πεύθυ 13-17νη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 δήλ. Βενιζέλου 13-17ωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 του 13-17 νό ηλεκτρονικό μιμου 13-17

        .εκ/κή Διεύθυνση:προσώπου 13-17 ό ηλεκτρονικό τι εξακ/κή Διεύθυνση:ολ. Βενιζέλου 13-17ου 13-17θούν να ισχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ύου 13-17ν κ/κή Διεύθυνση:ατά τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν υ 13-17ποβολ. Βενιζέλου 13-17ή του 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου

61    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:
 α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955

(Α` 91),
 γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
 δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι

εταίροι αυτών,
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται  ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός

συνεταιρισμός),
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
 η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
 θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την

έδρα του στην ημεδαπή,
 ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
 ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
 ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ)

2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή

ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις

προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
 ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012

62   Το  πιστοποιητικό  Ισχύουσας  Εκπροσώπησης  (καταχωρίσεις  μεταβολών  εκπροσώπησης)  παρουσιάζει  τις  σχετικές  με  τη  διοίκηση  και
εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη
στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους

. σελ 31





           Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διενέργεια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διαδικασίας την ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έχουν χορη ανοιχτού ηλεκτρονικού γη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί
         ,  εξουσίες την σε πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπο πλέον αυτώ,ν που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα προσκομίζεται
 -         επιπλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού πρακτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την του αρμοδίου καταστατικού ηλεκτρονικού οργάνου διοίκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του νομικού ηλεκτρονικού 

       .      ,προσώ,που με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία χορη ανοιχτού ηλεκτρονικού γήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν οι σχετικές την εξουσίες την Όσον αφορά τα φυσικά πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπα
      ,    εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον έχουν χορη ανοιχτού ηλεκτρονικού γη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί εξουσίες την σε τρίτα πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπα προσκομίζεται εξουσιοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του

 .οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα

      ,     Ο ΚΗΜΔΗΣι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς την προσκομίζουν τα προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού νομοθεσία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χώ,ρας την 
,   ,     ,    εγκατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αποδεικτικά έγγραφα και εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον δεν προβλέπονται υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του

 ,            ,νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμου εκπροσώ,που από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία αποδεικνύ ηλεκτρονικού ονται τα ανωτέρω ως την προς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού σταση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
     .μεταβολές την και εκπροσώ,πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα

      ,     Οι ως: Πελαγία Αράμβογλου άνω υ 13-17πεύθυ 13-17νες: Πελαγία Αράμβογλου δη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17ώσεις: Πελαγία Αράμβογλου γίνονται αποδεκ/κή Διεύθυνση:τές: Πελαγία Αράμβογλου εφό ηλεκτρονικό σον έχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ου 13-17ν συ 13-17νταχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17θεί μετά τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν
       .κ/κή Διεύθυνση:οινοποίη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου πρό ηλεκτρονικό σκ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου για τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν υ 13-17ποβολ. Βενιζέλου 13-17ή των δικ/κή Διεύθυνση:αιολ. Βενιζέλου 13-17ογη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ών

             ,  Από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύ ηλεκτρονικού πτουν η ανοιχτού ηλεκτρονικού νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού σταση ανοιχτού ηλεκτρονικού του οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλες την οι
   ,  /  /   /   σχετικές την τροποποιήσεις την των καταστατικώ,ν το τα πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπο α που δεσμεύ ηλεκτρονικού ει ουν νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

       (  ,  εταιρία κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία διενέργειας την του διαγωνισμού ηλεκτρονικού νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμος την εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπος την δικαίωμα
 .),  ,      ,   υπογραφής την κλπ τυχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν τρίτοι στους την οποίους την έχει χορη ανοιχτού ηλεκτρονικού γη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί εξουσία εκπροσώ,πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καθώ,ς την και η ανοιχτού ηλεκτρονικού 

 /  /      /  .θη ανοιχτού ηλεκτρονικού τεία του των ή και των μελώ,ν του οργάνου διοίκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμου εκπροσώ,που

.7.Β          Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την που είναι εγγεγραμμένοι σε επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μους την καταλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγους την 63  που προβλέπονται
          από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την εκάστοτε ισχύ ηλεκτρονικού ουσες την εθνικές την διατάξεις την ή διαθέτουν πιστοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την οργανισμού ηλεκτρονικού ς την 

       ,    πιστοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που συμμορφώ,νονται με τα ευρωπαϊκά πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπα πιστοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έννοια του
 Παραρτήματος την VII     .  4412/2016,     του Προσαρτήματος την Α΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών του ν μπορού ηλεκτρονικού ν να προσκομίζουν στις την 

           αναθέτουσες την αρχές την πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εγγραφής την εκδιδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδια αρχή ή το πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
      . που εκδίδεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιο οργανισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πιστοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

             Στα πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά βάσει των οποίων έγινε η ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγραφή των εν
              λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω οικονομικώ,ν φορέων στον επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μο κατάλογο ή η ανοιχτού ηλεκτρονικού πιστοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού και η ανοιχτού ηλεκτρονικού κατάταξη ανοιχτού ηλεκτρονικού στον εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω

. κατάλογο

           Η πιστοποιού ηλεκτρονικού μενη ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγραφή στους την επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μους την καταλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγους την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιους την οργανισμού ηλεκτρονικού ς την ή το
,       ,   πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την που εκδίδεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον οργανισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πιστοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συνιστά τεκμήριο

      ,     καταλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αφορά τις την απαιτήσεις την ποιοτικής την επιλογής την τις την οποίες την καλύ ηλεκτρονικού πτει ο επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μος την 
   . κατάλογος την ή το πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

           Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την που είναι εγγεγραμμένοι σε επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μους την καταλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγους την απαλλάσσονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
         .υποχρέωση ανοιχτού ηλεκτρονικού υποβολής την των δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν που αναφέρονται στο πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εγγραφής την τους την 

            Ειδικώ,ς την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αφορά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταβολή των εισφορώ,ν κοινωνικής την ασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και των φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων και
,          τελώ,ν προσκομίζονται επιπροσθέτως την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την βεβαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγραφής την στον επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μο κατάλογο και

,       .1, . πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά κατά τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα ανωτέρω στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού Β υποπερ i, ii  και iii  . .τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την περ β

.8.Β         ,   ,Ο ΚΗΜΔΗΣι ενώ,σεις την οικονομικώ,ν φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω
  ,         ,κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά για κάθε οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα που συμμετέχει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

       19 . 2  . 4412/2016.σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στο άρθρο παρ του ν  

.9.Β           Σ ΛΕΣΒΟΥτη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν περίπτωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 που 13-17 οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό ς: Πελαγία Αράμβογλου φορέας: Πελαγία Αράμβογλου επιθυ 13-17μεί να στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ριχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17θεί στις: Πελαγία Αράμβογλου ικ/κή Διεύθυνση:ανό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τες: Πελαγία Αράμβογλου
  (  ),     2.2.8   άλ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17ων φορέων δάνεια ικ/κή Διεύθυνση:ανό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τα σύμφωνα με τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν παράγραφο για τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν από ηλεκτρονικό δειξη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17

        ,  ,  ,  ό ηλεκτρονικό τι θα έχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ει στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 διάθεσή του 13-17 του 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου αναγκ/κή Διεύθυνση:αίου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου πό ηλεκτρονικό ρου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου προσκ/κή Διεύθυνση:ομίζει ιδίως: Πελαγία Αράμβογλου σχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ετικ/κή Διεύθυνση:ή
        .έγγραφη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 δέσμευ 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 τωνφορέωναυ 13-17τών για τον σκ/κή Διεύθυνση:οπό ηλεκτρονικό αυ 13-17τό ηλεκτρονικό  

,    (       Ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα προσκομίζεται έγγραφο συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ή σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού νομικού ηλεκτρονικού προσώ,που από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
           ),του αρμοδίου οργάνου διοίκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αυτού ηλεκτρονικού ή σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού φυσικού ηλεκτρονικού προσώ,που υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
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   ,       , δυνάμει του οποίου αμφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντεροι διαγωνιζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενος την οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την και τρίτος την φορέας την εγκρίνουν
            τη ανοιχτού ηλεκτρονικού μεταξύ ηλεκτρονικού τους την συνεργασία για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού παροχή προς την τον διαγωνιζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 /   /     ,    χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματοοικονομικής την ή και τεχνικής την ή και επαγγελματικής την ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την του φορέα ώ,στε αυτή να
          . είναι στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού του διαγωνιζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

           ’   Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής την και να αναφέρει κατ ελάχιστον τους την 
              συγκεκριμένους την πό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την που θα είναι διαθέσιμοι για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και τον τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο δια

         .     του οποίου θα χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού σιμοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού θού ηλεκτρονικού ν αυτοί για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ο ΚΗΜΔΗΣ τρίτος την θα δεσμεύ ηλεκτρονικού εται
            ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού τά ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι θα διαθέσει στον διαγωνιζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο τους την συγκεκριμένους την πό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκεια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

               σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και ο διαγωνιζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενος την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι θα κάνει χρήση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτώ,ν σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που του ανατεθεί η ανοιχτού ηλεκτρονικού 
. σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

            Όταν ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίζεται στις την ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την άλλων φορέων ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αφορά τα κριτήρια
       ,      που σχετίζονται με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οικονομική και χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματοοικονομική επάρκεια ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την και

            .    αυτοί οι φορείς την θα είναι από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κοινού ηλεκτρονικού υπεύ ηλεκτρονικού θυνοι για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που ο
   ,         τρίτος την διαθέτει χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματοοικονομική επάρκεια θα δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,νει επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι καθίσταται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κοινού ηλεκτρονικού με τον

      . διαγωνιζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο υπεύ ηλεκτρονικού θυνος την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

.10Β .               Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,νει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά του ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι θα κάνει χρήση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
,      ,υπεργολάβων στις την ικανό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την των οποίων δεν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίζεται    προσκ/κή Διεύθυνση:ομίζεται υ 13-17πεύθυ 13-17νη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 δήλ. Βενιζέλου 13-17ωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17

           του 13-17 προσφέροντος: Πελαγία Αράμβογλου με αναφορά του 13-17 τμήματος: Πελαγία Αράμβογλου τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου σύμβαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου το οποίο προτίθεται να
          αναθέσει σε τρίτου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου υ 13-17πό ηλεκτρονικό μορφή υ 13-17περγολ. Βενιζέλου 13-17αβίας: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αι υ 13-17πεύθυ 13-17νη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 δήλ. Βενιζέλου 13-17ωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 των υ 13-17περγολ. Βενιζέλου 13-17άβων

     . ό ηλεκτρονικό τι αποδέχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ονται τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν εκ/κή Διεύθυνση:τέλ. Βενιζέλου 13-17εση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 των εργασιών

.11.Β     :Επιση ανοιχτού ηλεκτρονικού μαίνεται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι γίνονται αποδεκτές την 

        ,  οι ένορκ/κή Διεύθυνση:ες: Πελαγία Αράμβογλου βεβαιώσεις: Πελαγία Αράμβογλου που 13-17 αναφέρονται στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν παρούσα Διακ/κή Διεύθυνση:ήρυ 13-17ξη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 εφό ηλεκτρονικό σον έχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ου 13-17ν
   (3)      , συ 13-17νταχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17θεί έως: Πελαγία Αράμβογλου τρεις: Πελαγία Αράμβογλου μήνες: Πελαγία Αράμβογλου πριν από ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν υ 13-17ποβολ. Βενιζέλου 13-17ή του 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου

   ,        οι υ 13-17πεύθυ 13-17νες: Πελαγία Αράμβογλου δη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17ώσεις: Πελαγία Αράμβογλου εφό ηλεκτρονικό σον έχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ου 13-17ν συ 13-17νταχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17θεί μετά τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν κ/κή Διεύθυνση:οινοποίη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου
     .    πρό ηλεκτρονικό σκ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου για τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν υ 13-17ποβολ. Βενιζέλου 13-17ή των δικ/κή Διεύθυνση:αιολ. Βενιζέλου 13-17ογη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ών Σ ΛΕΣΒΟΥη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μειώνεται ό ηλεκτρονικό τι δεν

      .απαιτείται θεώρη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 του 13-17 γνη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17σίου 13-17 τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου υ 13-17πογραφής: Πελαγία Αράμβογλου του 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου

2.3    Κριτήρια Ανάθεση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου

2.3.1  Κριτήριο ανάθεση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου64 
 Κριτήριο ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 65          τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είναι η ανοιχτού ηλεκτρονικού πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την οικονομική άποψη ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά

 . βάσει τιμής την 

2.4  -  Κατάρτιση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 Περιεχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ό ηλεκτρονικό μενοΠροσφορών

2.4.1    Γενικ/κή Διεύθυνση:οί ό ηλεκτρονικό ροι υ 13-17ποβολ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου προσφορών
            Ο ΚΗΜΔΗΣι προσφορές την υποβάλλονται με βάση ανοιχτού ηλεκτρονικού τις την απαιτήσεις την που ορίζονται στο Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα Ι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 ,          . Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την για το σύ ηλεκτρονικού νολο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρυχθείσας την ποσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την των ειδώ,ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προμήθειας την 
64 Άρθρο 86 ν.  4412/2016 και  τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος  II (Προκήρυξη σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού Κανονισμού  (ΕΕ)

2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
65 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν.

4412/2016.  Διασφαλίζουν  τη  δυνατότητα  αποτελεσματικού  ανταγωνισμού  και  συνοδεύονται  από  προδιαγραφές  που  επιτρέπουν  την
αποτελεσματική  επαλήθευση  των  πληροφοριών  που  παρέχονται  από  τους  προσφέροντες,  προκειμένου  να  αξιολογείται  ο  βαθμός
συμμόρφωσής  τους  προς  τα  κριτήρια  ανάθεσης.  Εάν  υπάρχουν  αμφιβολίες,  οι  Α.Α.  επαληθεύουν  αποτελεσματικά  την  ακρίβεια  των
πληροφοριών  και  αποδείξεων,  τις  οποίες  παρέχουν  οι  προσφέροντες  (παρ.  9  άρθρου  86).  Πρβλ  και  Κατευθυντήρια  Οδηγία  11/2015
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 
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    .Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές την προσφορές την 

      ,     Η ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικώ,ν Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
 η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά          ,   είτε από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλους την τους την Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικού ηλεκτρονικού ς την Φορείς την που αποτελού ηλεκτρονικού ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού είτε από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

   .   ,    εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την νομίμως την εξουσιοδοτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένο Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά απαραιτήτως την πρέπει να
         (   προσδιορίζεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού έκταση ανοιχτού ηλεκτρονικού και το είδος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμμετοχής την του συμπεριλαμβανομένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατανομής την 

  )    ,    /  αμοιβής την μεταξύ ηλεκτρονικού τους την κάθε μέλους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καθώ,ς την και ο εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπος την συντονιστής την αυτής την 66.

        ,    Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την μπορού ηλεκτρονικού ν να αποσύ ηλεκτρονικού ρουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά τους την πριν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταλη ανοιχτού ηλεκτρονικού κτική
  ,         η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία υποβολής την προσφοράς την χωρίς την να απαιτείται έγκριση ανοιχτού ηλεκτρονικού εκ μέρους την του αποφαινομένου

   ,        οργάνου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την υποβάλλοντας την έγγραφη ανοιχτού ηλεκτρονικού ειδοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού προς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή
   « »  .μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την Επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ 67

2.4.2      Χ4 με λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς»,ρό ηλεκτρονικό νος: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αι Τρό ηλεκτρονικό πος: Πελαγία Αράμβογλου υ 13-17ποβολ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου προσφορών

2.4.2.1.       ,    ,Ο ΚΗΜΔΗΣι προσφορές την υποβάλλονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την ενδιαφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενους την η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
          ,   μέχρι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταλη ανοιχτού ηλεκτρονικού κτική η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία και ώ,ρα που ορίζει η ανοιχτού ηλεκτρονικού παρού ηλεκτρονικού σα διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νική

,   ,      .4412/2016,   Γλώ,σσα σε η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φάκελο σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα αναφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στον ν ιδίως την στα άρθρα
36  37   ’      .  5   36  .4412/2016και και στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατ εξουσιοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των διατάξεων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν
(    )    .  64233/08-06-2021 (  2455/09-06-2021,  .  )ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την τροποποιήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε και ισχύ ηλεκτρονικού ει εκδοθείσα με αρ ΦΕΚ τ Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

         Κοινή Από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού των Υ πουργώ,ν Ανάπτυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και Επενδύ ηλεκτρονικού σεων και Ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού φιακής την Διακυβέρνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
«           Ρυθμίσεις την τεχνικώ,ν ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού μάτων που αφορού ηλεκτρονικού ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού και εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού των Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων

           Συμβάσεων Προμη ανοιχτού ηλεκτρονικού θειώ,ν και Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσιώ,ν με χρήση ανοιχτού ηλεκτρονικού των επιμέρους την εργαλείων και διαδικασιώ,ν του
     ( )»  (  . . .  Εθνικού ηλεκτρονικού Συστήματος την Ηλεκτρονικώ,ν Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ εφεξής την ΚΥ Α ΕΣΗΔΗΣ

  ). Προμήθειες την και Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την 

           Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχή στο διαγωνισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την οι ενδιαφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενοι οικονομικοί φορείς την απαιτείται να διαθέτουν
       προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική υπογραφή που υποστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίζεται τουλάχιστον από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αναγνωρισμένο

( ) ,       ,  εγκεκριμένο πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το οποίο χορη ανοιχτού ηλεκτρονικού γήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πάροχο υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσιώ,ν πιστοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ο οποίος την 
        2009/767/  περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που προβλέπεται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ΕΚ και

      ( ) 910/2014     , σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στο Κανονισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ΕΕ και να εγγραφού ηλεκτρονικού ν στο ΕΣΗΔΗΣ σύ ηλεκτρονικού μφωνα
  .    .  2   37  . 4412/2016      6  . . .με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περ β τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν και τις την διατάξεις την του άρθρου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΚΥ Α

   . ΕΣΗΔΗΣΠρομήθειες την και Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την 

2.4.2.2.            Ο ΚΗΜΔΗΣ χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την υποβολής την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώ,νεται αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνματα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το
   ,        37  .  4412/2016ΕΣΗΔΗΣ με υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την χρονοσήμανση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στο άρθρο του ν

      10      .και τις την διατάξεις την του άρθρου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ως την άνω κοινής την υπουργικής την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
       ,     Μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρέλευση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καταλη ανοιχτού ηλεκτρονικού κτικής την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νίας την και ώ,ρας την δεν υπάρχει η ανοιχτού ηλεκτρονικού δυνατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα

   . υποβολής την προσφοράς την στο ΕΣΗΔΗΣ       ,Σε περιπτώ,σεις την τεχνικής την αδυναμίας την λειτουργίας την του ΕΣΗΔΗΣ
            .η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συνέχειας την του διαγωνισμού ηλεκτρονικού με αιτιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένη ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφασή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

2.4.2.3.             Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την υποβάλλουν με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά τους την τα ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλουθα σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τις την 
   13  . . .    : διατάξεις την του άρθρου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΚΥ Α ΕΣΗΔΗΣΠρομήθειες την και Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την 

( )    ( )     «  –α έναν η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπο φάκελο με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ένδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά Συμμετοχής την Τεχνική
»,          Προσφορά στον οποίο περιλαμβάνεται το σύ ηλεκτρονικού νολο των κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού απαιτού ηλεκτρονικού μενων

    ,         δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν και η ανοιχτού ηλεκτρονικού τεχνική προσφορά σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τις την διατάξεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κείμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την νομοθεσίας την και
 .τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρού ηλεκτρονικού σα

66 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
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( )    ( )     «  »,   β έναν η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπο φάκελο με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ένδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Ο ΚΗΜΔΗΣικονομική Προσφορά στον οποίο
           περιλαμβάνεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού οικονομική προσφορά του οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα και το σύ ηλεκτρονικού νολο των κατά

  . περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού απαιτού ηλεκτρονικού μενων δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν

    ,        ,Από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Φορέα ση ανοιχτού ηλεκτρονικού μαίνονται με χρήση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σχετικής την λειτουργικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την του ΕΣΗΔΗΣ
            τα στοιχεία εκείνα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την του που έχουν εμπιστευτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την χαρακτήρα σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα

   21   .  4412/2016.      οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στο άρθρο του ν Εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον ένας την οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την χαρακτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίζει
  ,       ,   πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την ως την εμπιστευτικές την λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω ύ ηλεκτρονικού παρξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τεχνικού ηλεκτρονικού ή εμπορικού ηλεκτρονικού απορρήτου στη ανοιχτού ηλεκτρονικού σχετική

 ,            δήλωσή του αναφέρει ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού τά ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλες την τις την σχετικές την διατάξεις την νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμου ή διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικές την πράξεις την που
     .επιβάλλουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εμπιστευτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συγκεκριμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίας την 

   ,       ,  Δεν χαρακτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίζονται ως την εμπιστευτικές την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την σχετικά με τις την τιμές την μονάδας την τις την 
 ,          προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενες την ποσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οικονομική προσφορά και τα στοιχεία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τεχνικής την προσφοράς την που

    .χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού σιμοποιού ηλεκτρονικού νται για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού σή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

2.4.2.4.       ,    Εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον οι Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικοί Φορείς την καταχωρίσουν τα στοιχεία μεταδεδομένα και συνη ανοιχτού ηλεκτρονικού μμένα
 ,     -   η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά αρχεία που αφορού ηλεκτρονικού ν δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά συμμετοχής την τεχνικής την προσφοράς την και

         ,  οικονομικής την προσφοράς την τους την στις την αντίστοιχες την ειδικές την η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικές την φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρμες την του ΕΣΗΔΗΣ στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
,    ,     ( )   συνέχεια μέσω σχετικής την λειτουργικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την εξάγουν αναφορές την εκτυπώ,σεις την σε μορφή

    PDF,        η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικώ,ν αρχείων με μορφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπο τα οποία αποτελού ηλεκτρονικού ν συνοπτική αποτύ ηλεκτρονικού πωση ανοιχτού ηλεκτρονικού των
 .         ( )καταχωρισμένων στοιχείων Τα η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά αρχεία των εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω αναφορώ,ν εκτυπώ,σεων

 ,      ( .   . 2   37)υπογράφονται ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού φιακά σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τις την προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενες την διατάξεις την περ β τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου
        . και επισυνάπτονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Φορέα στους την αντίστοιχους την υποφακέλους την Επιση ανοιχτού ηλεκτρονικού μαίνεται
         ( )   ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι η ανοιχτού ηλεκτρονικού εξαγωγή και η ανοιχτού ηλεκτρονικού επισύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού των προαναφερθέντων αναφορώ,ν εκτυπώ,σεων δύ ηλεκτρονικού ναται να

     ,        πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού στιγμή που έχει ολοκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωθεί η ανοιχτού ηλεκτρονικού 
    καταχώ,ριση ανοιχτού ηλεκτρονικού των στοιχείων σε αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν68.         Εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον οι τεχνικές την προδιαγραφές την και οι οικονομικοί ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνροι

           ,  δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύ ηλεκτρονικού νολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την στις την ειδικές την η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικές την φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρμες την του ΕΣΗΔΗΣ οι
     ,      Προσφέροντες την επισυνάπτουν η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά υπογεγραμμένα πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσθετα σε σχέση ανοιχτού ηλεκτρονικού με τις την αναφορές την 

( )   2.4.2.4,    (    εκτυπώ,σεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου σχετικά η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά αρχεία ιδίως την τεχνική και οικονομική
),         (  )     προσφορά σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειγμα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τεχνικής την προσφοράς την Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα ΙΙΙ και με το
     (  υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειγμα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οικονομικής την προσφοράς την Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα ΙV)    .τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

2.4.2.5. ,        ,  Ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αφορά τα συνη ανοιχτού ηλεκτρονικού μμένα η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά αρχεία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την οι Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικοί
     ( )    ,   :Φορείς την τα καταχωρίζουν στους την ανωτέρω υπο φακέλους την μέσω του Υ ποσυστήματος την ως την εξής την 

      ,    Τα έγγραφα που 13-17 κ/κή Διεύθυνση:αταχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ωρίζονται στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17εκ/κή Διεύθυνση:τρονικ/κή Διεύθυνση:ή προσφορά κ/κή Διεύθυνση:αι δεν απαιτείται να
    προσκ/κή Διεύθυνση:ομισθούν κ/κή Διεύθυνση:αι σε έντυ 13-17πη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 μορφή,     ,    γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα

  : προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στις την διατάξεις την 

)    13, 14  28  . 4727/2020 (  184)    α είτε των άρθρων και του ν Α΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών περί η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικώ,ν δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων εγγράφων
      ,      που φέρουν η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκειται για αλλοδαπά δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσια

 ,    η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά έγγραφα εάν φέρουν επιση ανοιχτού ηλεκτρονικού μείωση ανοιχτού ηλεκτρονικού e-Apostille 
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)    15  27β είτε των άρθρων και 69  . 4727/2020 (  184)     του ν Α΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών περί η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικώ,ν ιδιωτικώ,ν εγγράφων που
     φέρουν η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

)    11  . 2690/1999 (  45),γ είτε του άρθρου του ν Α΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

)    .  2    37   .  4412/2016,      δ είτε τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν περί χρήση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικώ,ν υπογραφώ,ν σε
   ,  η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικές την διαδικασίες την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων συμβάσεων

)    .  8    92   .  4412/2016,      ε είτε τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν περί συνυποβολής την υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
    . περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού απλής την φωτοτυπίας την ιδιωτικώ,ν εγγράφων 70

,       Επιπλ. Βενιζέλου 13-17έον δεν προσκ/κή Διεύθυνση:ομίζονται σε έντυ 13-17πη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 μορφή ταΦΕΚ71    κ/κή Διεύθυνση:αι ενη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μερωτικ/κή Διεύθυνση:ά κ/κή Διεύθυνση:αι τεχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17νικ/κή Διεύθυνση:ά
   ,    ,     ,  φυ 13-17λ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17άδια κ/κή Διεύθυνση:αι άλ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17α έντυ 13-17πα εταιρικ/κή Διεύθυνση:ά ή μη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 με ειδικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό τεχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17νικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό περιεχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ό ηλεκτρονικό μενο δη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17αδή

    ,   ,    έντυ 13-17πα με αμιγώς: Πελαγία Αράμβογλου τεχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17νικ/κή Διεύθυνση:ά χ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17αρακ/κή Διεύθυνση:τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ριστικ/κή Διεύθυνση:ά ό ηλεκτρονικό πως: Πελαγία Αράμβογλου αριθμούς: Πελαγία Αράμβογλου αποδό ηλεκτρονικό σεις: Πελαγία Αράμβογλου σε διεθνείς: Πελαγία Αράμβογλου
,    .μονάδες: Πελαγία Αράμβογλου μαθη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ματικ/κή Διεύθυνση:ούς: Πελαγία Αράμβογλου τύπου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αι σχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17έδια

,            Ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα τα στοιχεία και δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχή του Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικού ηλεκτρονικού Φορέα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
          PDFδιαδικασία καταχωρίζονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν σε μορφή η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικώ,ν αρχείων με μορφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπο . 

  (3)          Εντό ηλεκτρονικό ς: Πελαγία Αράμβογλου τριών εργασίμων η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μερών από ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17εκ/κή Διεύθυνση:τρονικ/κή Διεύθυνση:ή υ 13-17ποβολ. Βενιζέλου 13-17ή των ως: Πελαγία Αράμβογλου άνω
        στοιχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17είων κ/κή Διεύθυνση:αι δικ/κή Διεύθυνση:αιολ. Βενιζέλου 13-17ογη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ών προσκ/κή Διεύθυνση:ομίζονται υ 13-17ποχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ρεωτικ/κή Διεύθυνση:ά με ευ 13-17θύνη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 του 13-17

    ,       -οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ού φορέα στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν αναθέτου 13-17σα αρχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ή σε έντυ 13-17πη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 μορφή κ/κή Διεύθυνση:αι σε κ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17ειστό ηλεκτρονικό ούς: Πελαγία Αράμβογλου
- ,           φάκ/κή Διεύθυνση:ελ. Βενιζέλου 13-17ο ου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου στον οποίο αναγράφεται ο αποστολ. Βενιζέλου 13-17έας: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αι ως: Πελαγία Αράμβογλου παραλ. Βενιζέλου 13-17ήπτη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 Επιτροπή

   ,      Διαγωνισμού του 13-17 παρό ηλεκτρονικό ντος: Πελαγία Αράμβογλου διαγωνισμού τα στοιχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17εία τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17εκ/κή Διεύθυνση:τρονικ/κή Διεύθυνση:ής: Πελαγία Αράμβογλου προσφοράς: Πελαγία Αράμβογλου
,         του 13-17 τα οποία απαιτείται να προσκ/κή Διεύθυνση:ομισθούν σε πρωτό ηλεκτρονικό τυ 13-17πη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 μορφή72.  Τέτοια στοιχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17εία
    :κ/κή Διεύθυνση:αι δικ/κή Διεύθυνση:αιολ. Βενιζέλου 13-17ογη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ά ενδεικ/κή Διεύθυνση:τικ/κή Διεύθυνση:ά είναι

)      ,       α η ανοιχτού ηλεκτρονικού πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπη ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού τική επιστολή συμμετοχής την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν των περιπτώ,σεων που αυτή εκδίδεται
,      ,η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά άλλως την η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά απορρίπτεται ως την απαράδεκτη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

)         11 . 2  . 2690/1999β αυτά που δεν υπάγονται στις την διατάξεις την του άρθρου παρ του ν 73, 

)                γ ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την δικη ανοιχτού ηλεκτρονικού γό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρο ή δεν φέρουν θεώ,ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
       .  2    11   .  2690/1999   υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την και φορείς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την α τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν ή δεν

       ,  συνοδεύ ηλεκτρονικού ονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ακρίβειά τους την καθώ,ς την και

)             (Apostille),  δ τα αλλοδαπά δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσια έντυπα έγγραφα που φέρουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επιση ανοιχτού ηλεκτρονικού μείωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Χ92),άγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή
        προξενική θεώ,ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού και δεν έχουν επικυρωθεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την δικη ανοιχτού ηλεκτρονικού γό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρο74. 

69   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75)
μπορεί  να  συντάσσεται  στην  Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της  Δημόσιας  Διοίκησης  του άρθρου 52 του ν.  4635/2019,  μέσω της  ηλεκτρονικής
εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο
άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει
την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη
ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής
υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και
ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

70 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Πρβλ και
άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

71 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν
προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού
Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..».

72    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 πστ. 2 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε             με τις

          διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του . 4250/2014.

73 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα
74   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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              Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού υποβολής την ενό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την ή περισσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερων από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα ως την άνω στοιχεία και δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά που
   ,     ,   υποβάλλονται σε έντυπη ανοιχτού ηλεκτρονικού μορφή πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμμετοχής την η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή

       ,     102  . 4412/2016.δύ ηλεκτρονικού ναται να ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τήσει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμπλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού και υποβολή τους την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το άρθρο του ν

           Στα αλλοδαπά δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσια έγγραφα και δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά εφαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού Συνθήκη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Χ92),άγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
5 .10.1961,     .  1497/1984 ( 188) ,       η ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που κυρώ,θη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε με το ν Α΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον συντάσσονται σε κράτη ανοιχτού ηλεκτρονικού που έχουν

    ,     .    προσχωρήσει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ως την άνω Συνθήκη ανοιχτού ηλεκτρονικού άλλως την φέρουν προξενική θεώ,ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού Απαλλάσσονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
  (  Apostille    )     απαίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού επικύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με ή Προξενική Θεώ,ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού αλλοδαπά δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσια έγγραφα ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν

           (καλύ ηλεκτρονικού πτονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διμερείς την ή πολυμερείς την συμφωνίες την που έχει συνάψει η ανοιχτού ηλεκτρονικού Ελλάδα ενδεικτικά
«        – 05.03.1984» (  .1548/1985,Σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού νομικής την συνεργασίας την μεταξύ ηλεκτρονικού Ελλάδας την και Κύ ηλεκτρονικού πρου κυρωτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την ν
«           –  15.09.1977»Σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού περί απαλλαγής την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επικύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ορισμένων πράξεων και εγγράφων
(  .4231/2014)). κυρωτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την ν

          Επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την απαλλάσσονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν απαίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού επικύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμοιας την διατύ ηλεκτρονικού πωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσια έγγραφα
            2016/1191   που εκδίδονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την αρχές την κράτους την μέλους την που υπάγονται στον Καν ΕΕ για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

          ,  ,απλού ηλεκτρονικού στευση ανοιχτού ηλεκτρονικού των απαιτήσεων για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή ορισμένων δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων εγγράφων στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ΕΕ ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την 
,      ,            ενδεικτικά το λευκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ποινικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ο υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι τα σχετικά με το γεγονό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσια

              .έγγραφα εκδίδονται για πολίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την αρχές την του κράτους την μέλους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ιθαγένειάς την του

,          Επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
       ,      .από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αλλοδαπές την αρχές την και έχουν επικυρωθεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την δικη ανοιχτού ηλεκτρονικού γό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρο σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ

2 .    11  . 2690/1999 “   ”,  περ β του άρθρου του ν Κώ,δικας την Διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικής την Διαδικασίας την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την αντικαταστάθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε
     1 .2  .4250/2014.ως την άνω με το άρθρο παρ του ν

   ,       ,Ο ΚΗΜΔΗΣι πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπες την εγγυήσεις την συμμετοχής την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν των εγγυήσεων που εκδίδονται η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά
,     ,   ,    προσκομίζονται με ευθύ ηλεκτρονικού νη ανοιχτού ηλεκτρονικού του οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα σε κλειστό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φάκελο στον οποίο αναγράφεται ο

,           ,αποστολέας την τα στοιχεία του παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντος την διαγωνισμού ηλεκτρονικού και ως την παραλήπτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού Επιτροπή Διαγωνισμού ηλεκτρονικού 
             .το αργό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο πριν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία και ώ,ρα αποσφράγιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των προσφορώ,ν που ορίζεται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ

3.1  ,      ,     τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την άλλως την η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά απορρίπτεται ως την απαράδεκτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μετά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την γνώ,μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Επιτροπής την 
.  Διαγωνισμού ηλεκτρονικού 

           Η προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού των εγγυήσεων συμμετοχής την πραγματοποιείται είτε με κατάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού του ως την άνω
      ,      φακέλου στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσία πρωτοκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλλου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την είτε με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αποστολή του

,  .         ταχυδρομικώ,ς την επί αποδείξει Το βάρος την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έγκαιρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την φέρει ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την 
.            φορέας την Το εμπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμο αποδεικνύ ηλεκτρονικού εται με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επίκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του αριθμού ηλεκτρονικού πρωτοκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλλου ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

      .προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού του σχετικού ηλεκτρονικού αποδεικτικού ηλεκτρονικού αποστολής την κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

            ,  Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που επιλεγεί η ανοιχτού ηλεκτρονικού αποστολή του φακέλου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμμετοχής την ταχυδρομικώ,ς την ο
  ,          οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την αναρτά εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον δεν διαθέτει αριθμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την έγκαιρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εισαγωγής την του φακέλου του στο
   ,         πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκολλο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την το αργό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο έως την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία και ώ,ρα αποσφράγιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των

,     « »,     προσφορώ,ν μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την Επικοινωνία τα σχετικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αποδεικτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την στοιχείο
 (     - ),  προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αποδεικτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κατάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σε υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την ταχυδρομείου ταχυμεταφορώ,ν προκειμένου

             να ενη ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,σει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή περί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την υποχρέωσής την του σχετικά με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
( )        .εμπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμη ανοιχτού ηλεκτρονικού προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμμετοχής την του στον παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντα διαγωνισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

2.4.3   «  -  » Περιεχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ό ηλεκτρονικό μεναΦακ/κή Διεύθυνση:έλ. Βενιζέλου 13-17ου 13-17 Δικ/κή Διεύθυνση:αιολ. Βενιζέλου 13-17ογη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ά Σ ΛΕΣΒΟΥυ 13-17μμετοχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου Τεχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17νικ/κή Διεύθυνση:ήΠροσφορά

2.4.3.1   Δικ/κή Διεύθυνση:αιολ. Βενιζέλου 13-17ογη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ά Σ ΛΕΣΒΟΥυ 13-17μμετοχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου
          Τα στοιχεία και δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν συμμετοχή των προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνιστική

    διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικού 75       :  τα ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλουθα υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την α και β στοιχεία )  α το
    ( ),  Ευ 13-17ρωπαϊκ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό Ενιαίο Έγγραφο Σ ΛΕΣΒΟΥύμβαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου ΕΕΕΣ ΛΕΣΒΟΥ    .  1   3  ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την προβλέπεται στις την παρ και του

75 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016
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 79   .  4412/2016           άρθρου του ν και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνοδευτική υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την 
 φορέας την δύ ηλεκτρονικού ναται             . 9να διευκρινίζει τις την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ

  , του ίδιου άρθρου )   β τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν εγγύη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 συ 13-17μμετοχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου,     72  .4412/2016ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την προβλέπεται στο άρθρο του Ν
   2.1.5  2.2.2    . και τις την παραγράφους την και αντίστοιχα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την  

      ,      Ο ΚΗΜΔΗΣι προσφέροντες την συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,νουν το σχετικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειγμα ΕΕΕΣ το οποίο αποτελεί αναπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσπαστο
      μέρος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ως την Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα II . αυτής την 

          Η συμπλήρωσή του δύ ηλεκτρονικού ναται να πραγματοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί με χρήση ανοιχτού ηλεκτρονικού του υποσυστήματος την Promitheus ESPDint,
     (προσβάσιμου μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Διαδικτυακής την Πύ ηλεκτρονικού λη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )    ,   του Ο ΚΗΜΔΗΣΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ή άλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

      .   σχετικής την συμβατής την πλατφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρμας την υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσιώ,ν διαχείριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικώ,ν ΕΕΕΣ Ο ΚΗΜΔΗΣι Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικοί
            Φορείς την δύ ηλεκτρονικού νανται για αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το σκοπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αρχείο με

 XML        .μορφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπο που αποτελεί επικουρικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την στοιχείο των εγγράφων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

      ,       Το συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμένο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Φορέα ΕΕΕΣ καθώ,ς την και η ανοιχτού ηλεκτρονικού τυχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν συνοδευτική αυτού ηλεκτρονικού 
 ,          2.4.2.5  υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού υποβάλλονται σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού δ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
,        παρού ηλεκτρονικού σας την σε ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού φιακά υπογεγραμμένο η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αρχείο με μορφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπο PDF.

[        ,     Αναλ. Βενιζέλου 13-17υ 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ές: Πελαγία Αράμβογλου οδη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17γίες: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αι πλ. Βενιζέλου 13-17η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ροφορίες: Πελαγία Αράμβογλου για το θεσμικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό πλ. Βενιζέλου 13-17αίσιο τον τρό ηλεκτρονικό πο χ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ρήση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αι
        συ 13-17μπλ. Βενιζέλου 13-17ήρωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17εκ/κή Διεύθυνση:τρονικ/κή Διεύθυνση:ών ΕΕΕΣ ΛΕΣΒΟΥ κ/κή Διεύθυνση:αι τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου χ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ρήση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 του 13-17 υ 13-17ποσυ 13-17στήματος: Πελαγία Αράμβογλου Promitheus ESPDint

        είναι αναρτη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μένες: Πελαγία Αράμβογλου σε σχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ετικ/κή Διεύθυνση:ή θεματικ/κή Διεύθυνση:ή ενό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τα στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 Διαδικ/κή Διεύθυνση:τυ 13-17ακ/κή Διεύθυνση:ή Πύλ. Βενιζέλου 13-17η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17
(www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )   .]του 13-17ΟΠΣ ΛΕΣΒΟΥΕΣ ΛΕΣΒΟΥΗΔΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

2.4.3.2  Τεχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17νικ/κή Διεύθυνση:ή προσφορά
H              τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύ ηλεκτρονικού πτει ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλες την τις την απαιτήσεις την και τις την προδιαγραφές την που έχουν

  τεθεί για    κ/κή Διεύθυνση:άθε ομάδα ειδών        “  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο Απαιτού ηλεκτρονικού μενες την Τεχνικές την 
”     (  .  141/2021)   ,  Προδιαγραφές την του Παραρτήματος την Ι Μελέτη ανοιχτού ηλεκτρονικού αριθμ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την περιγράφοντας την 

       .   ακριβώ,ς την πώ,ς την οι συγκεκριμένες την απαιτήσεις την και προδιαγραφές την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρού ηλεκτρονικού νται Περιλαμβάνει ιδίως την τα
  ,         έγγραφα και δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά βάσει των οποίων θα αξιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί η ανοιχτού ηλεκτρονικού καταλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα των

 ,      ,      προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενων ειδώ,ν με βάση ανοιχτού ηλεκτρονικού το κριτήριο ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα αναλυτικώ,ς την αναφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα
   στο ως την άνωΠαράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα76.  

             ( ,Όλα τα στοιχεία και οι πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την που θα περιλαμβάνονται στα κάθε είδους την έντυπα βιβλία
prospectus ),             κλπ θα είναι τουλάχιστον στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νική ή αγγλική γλώ,σσα και σε καμία περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού το

               πλήθος την και η ανοιχτού ηλεκτρονικού έκταση ανοιχτού ηλεκτρονικού των στοιχείων και των πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφοριώ,ν δεν θα είναι μικρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αυτά που
    .          ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τού ηλεκτρονικού νται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν τεύ ηλεκτρονικού χος την Τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι αριθμη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένα και θα συνοδεύ ηλεκτρονικού ονται

          .   από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πίνακα με αντιστοίχιση ανοιχτού ηλεκτρονικού του κάθε υλικού ηλεκτρονικού και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αντίστοιχη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προδιαγραφής την Επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την θα
       .    συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωθεί ο συνη ανοιχτού ηλεκτρονικού μμένος την πίνακας την συμφωνίας την των τεχνικώ,ν προδιαγραφώ,ν Σε κάθε γραμμή του

,     / ,     /  / .πίνακα θα συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,νεται αναλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγως την ΝΑΙ Ο ΚΗΜΔΗΣΧ92),Ι και το ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τού ηλεκτρονικού μενο τεχνικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ά χαρακτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριστικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ά
     .Επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την θα συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,νονται οι τυχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν παρεκκλίσεις την 

           ,   Τα είδη ανοιχτού ηλεκτρονικού και τα απαιτού ηλεκτρονικού μενα παρελκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα θα πρέπει να παραδοθού ηλεκτρονικού ν με ευθύ ηλεκτρονικού νη ανοιχτού ηλεκτρονικού μέριμνα και δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
      ,    ,     του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου στις την εγκαταστάσεις την του Δήμου Μυτιλήνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έτοιμα προς την χρήση ανοιχτού ηλεκτρονικού με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλα τα νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμα

,        ,   ,    έγγραφα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άδεια και τις την κρατικές την πινακίδες την κυκλοφορίας την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπου απαιτείται καθώ,ς την και τα
 .           απαραίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά Τα οχήματα θα παραδοθού ηλεκτρονικού ν με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλες την τις την απαραίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την εγκρίσεις την και

.          πιστοποιήσεις την Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά των προμη ανοιχτού ηλεκτρονικού θευτώ,ν θα συμπεριλαμβάνονται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλα τα έξοδα
,  ,    ,    .,   ταξινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την μεταβίβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κρατικώ,ν πινακίδων τελώ,ν κυκλοφορίας την κλπ καθώ,ς την στις την 
             υποχρεώ,σεις την του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου είναι και η ανοιχτού ηλεκτρονικού έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού των πινακίδων με αποκλειστική μέριμνα και έξοδά

.του
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     ( )    ,  , Όλος την ο υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εξοπλισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την οχήματα πρέπει να είναι καινού ηλεκτρονικού ριος την άριστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ποιό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την χωρίς την 
         ,    βλάβες την ή ελαττώ,ματα σύ ηλεκτρονικού μφωνα και με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσα ορίζονται στις την προδιαγραφές την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αφορά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

,   ,   ,   ,   ,     προέλευση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ποιό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα τις την διαστάσεις την το σχήμα το χρωματισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τελική επεξεργασία και
   .τέλος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εμφάνιση ανοιχτού ηλεκτρονικού του

           Ο ΚΗΜΔΗΣι αναφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενες την διαστάσεις την είναι ενδεικτικές την και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχι δεσμευτικές την και αναφέρονται για να
      . ,     δώ,σουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τάξη ανοιχτού ηλεκτρονικού μεγέθους την του εκάστοτε είδους την Ο ΚΗΜΔΗΣμοίως την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπου υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένο

,            τύ ηλεκτρονικού πο νοείται ως την ενδεικτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την και αφορά μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο τα απαιτού ηλεκτρονικού μενα λειτουργικά χαρακτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριστικά που
  .           πρέπει να πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρού ηλεκτρονικού νται Προσφορά η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία προσφέρει είδος την με χαρακτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριστικά πιο σύ ηλεκτρονικού γχρονα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα

  .ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τού ηλεκτρονικού μενα γίνεται Αποδεκτή
         ,    Γενικώ,ς την και για τα είδη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα οποία ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τείται συγκεκριμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού προδιαγραφή είναι δυνατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν και κατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπιν

   ,          σύ ηλεκτρονικού μφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την γνώ,μη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του μελετη ανοιχτού ηλεκτρονικού τή να γίνει αποδεκτή από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επιτροπή προσφορά με υποδεέστερα
,            χαρακτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριστικά εάν και εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον δεν υπάρχουν τουλάχιστον δύ ηλεκτρονικού ο προσφορές την που να καλύ ηλεκτρονικού πτουν

  .           επακριβώ,ς την τις την προδιαγραφές την Τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ανωτέρω δυνατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα έχει ο Δήμος την και για οιαδήποτε άλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
. παρέκκλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

    :Μετη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17νπροσφορά θακ/κή Διεύθυνση:ατατεθούν

-           Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού Δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού Έγκριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Τύ ηλεκτρονικού που για ολοκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμένο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα
  βάσει των

               οικείων διατάξεων προκειμένου να είναι εφικτή η ανοιχτού ηλεκτρονικού ταξινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του οχήματος την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τις την 
 ισχύ ηλεκτρονικού ουσες την σχετικές την 

   .διατάξεις την 

-       (CE)         Δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρφωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΕΚ για ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατασκευή συνοδευμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
  Εξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Τύ ηλεκτρονικού που ΕΚ

      ,           από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διεθνώ,ς την Διαπιστευμένο Φορέα με το οποίο να προκύ ηλεκτρονικού πτει και η ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρφωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του
  προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου οχήματος την 

       .με τα σχετικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ευρωπαϊκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπο

 -    ( )    2    Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εργοστασιακής την καλής την λειτουργίας την τουλάχιστον έτη ανοιχτού ηλεκτρονικού για το πλήρες την 
.ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα

 -        3 .Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αντισκωριακής την προστασίας την τουλάχιστον έτη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
    
-         10  .     Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού παροχής την ανταλλακτικώ,ν τουλάχιστον για έτη ανοιχτού ηλεκτρονικού Και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι το διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα

 παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των
           10 .ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τού ηλεκτρονικού μενων κάθε φορά ανταλλακτικώ,ν θα είναι μικρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την 

-            Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμου εκπροσώ,που του εργοστασίου κατασκευής την ή του επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού μου
 αντιπροσώ,που στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

        , (        Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστού ηλεκτρονικού ν τα υλικά για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που μέρος την του υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια
 υλικού ηλεκτρονικού θα

     ,        . .  ),κατασκευαστεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον διαγωνιζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο η ανοιχτού ηλεκτρονικού παραπάνω δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού αφορά το υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλοιπο π χ πλαίσιο
  στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία θα
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   :δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,νει ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι

)           α αποδέχεται τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συγκεκριμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προμήθειας την σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  .προμήθειας την στον διαγωνιζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο

)         10 ,      β θα καλύ ηλεκτρονικού ψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί έτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμη ανοιχτού ηλεκτρονικού και απευθείας την αν αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
 .κριθεί σκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπιμο

 
-         ,   service,Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού για τον τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο αντιμετώ,πιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των αναγκώ,ν επισκευής την συντήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και

 για διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα
     ,    /  /     δύ ηλεκτρονικού ο ετώ,ν τουλάχιστο κατά προτίμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού σε συνεργαζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο α συνεργείο α εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την νήσου Λέσβου

 ή εναλλακτικά
              με οποιοδήποτε άλλο πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσφορο τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο επιλέξει έκαστος την προσφέρων προμη ανοιχτού ηλεκτρονικού θευτής την με πλήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού δική

  του ευθύ ηλεκτρονικού νη ανοιχτού ηλεκτρονικού και
             αναλαμβάνοντας την πλήρως την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλες την τις την απαραίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την διαδικασίες την και δαπάνες την ασφαλού ηλεκτρονικού ς την και ταχείας την 

 μετακίνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του
      ,        ,   οχήματος την εκτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την του νη ανοιχτού ηλεκτρονικού σιού ηλεκτρονικού μέχρι και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τελική επιστροφή αυτού ηλεκτρονικού επισκευασμένου στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έδρα

  του δήμου στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
    .      /  / . Μυτιλήνη ανοιχτού ηλεκτρονικού Λέσβου Να δοθού ηλεκτρονικού ν τα αναλυτικά στοιχεία του των συνεργείου ων

    /         (2)Η ανταπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκριση ανοιχτού ηλεκτρονικού του συνεργείου συντήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αποκατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την θα γίνεται το πολύ ηλεκτρονικού εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την δύ ηλεκτρονικού ο
             εργασίμων η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έγγραφη ανοιχτού ηλεκτρονικού ειδοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού περί βλάβη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και η ανοιχτού ηλεκτρονικού έντεχνη ανοιχτού ηλεκτρονικού αποκατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού το πολύ ηλεκτρονικού 

  (20)  .εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την είκοσι εργασίμων η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν

-                Υ πεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι είναι σε θέση ανοιχτού ηλεκτρονικού και θα επιδείξουν ίδιο ή ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμοιο δείγμα του προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου
, είδους την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον

  .ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί

-    ,        Πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγραμμα εκπαίδευση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των εργατώ,ν χειριστώ,ν του αγοραστή για το χειρισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την και συντήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
του
   .       (προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου εξοπλισμού ηλεκτρονικού Να κατατεθεί αναλυτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγραμμα εκπαίδευση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγραμμα
εκπαίδευση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  ,  ,       . .).προσωπικού ηλεκτρονικού αριθμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την εκπαιδευτώ,ν χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού σιμοποιού ηλεκτρονικού μενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ λπ

      ,     Με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά πρέπει να υποβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θού ηλεκτρονικού ν συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωματικά σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το κεφάλαιο
“   ”     ,  Απαιτού ηλεκτρονικού μενες την Τεχνικές την Προδιαγραφές την του Παραρτήματος την Ι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την  οι απαιτούμενες: Πελαγία Αράμβογλου

 υ 13-17πεύθυ 13-17νες: Πελαγία Αράμβογλου δη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17λ. Βενιζέλου 13-17ώσεις: Πελαγία Αράμβογλου,   ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπου απαιτείται     κ/κή Διεύθυνση:αι τα σχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ετικ/κή Διεύθυνση:ά πιστοποιη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ά διαχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17είριση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου
 ποιό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τας: Πελαγία Αράμβογλου CE.
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           Εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον οι τεχνικές την προδιαγραφές την δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύ ηλεκτρονικού νολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την στις την ειδικές την 
   ,         η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικές την φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρμες την του ΕΣΗΔΗΣ οι Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικοί Φορείς την επισυνάπτουν η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά

 ,      ( )   2.4.2.4, υπογεγραμμένα πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσθετα σε σχέση ανοιχτού ηλεκτρονικού με τις την αναφορές την εκτυπώ,σεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου σχετικά
  (   ),       η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά αρχεία ιδίως την τεχνική προσφορά σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειγμα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τεχνικής την προσφοράς την 

       (  ).ή φύ ηλεκτρονικού λλο συμμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρφωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα ΙΙΙ

   : Ο ΚΗΜΔΗΣι οικονομικοί φορείς την αναφέρουν

)             ,α το τμήμα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που προτίθενται να αναθέσουν υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την μορφή υπεργολαβίας την σε τρίτους την 
     καθώ,ς την και τους την υπεργολάβους την που προτείνουν77.

)            β τη ανοιχτού ηλεκτρονικού χώ,ρα παραγωγής την του προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου προϊό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντος την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επιχειρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματική μονάδα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία
 ,      . παράγεται αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την καθώ,ς την και τον τό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο εγκατάστασής την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

2.4.4   «  » /    Περιεχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ό ηλεκτρονικό μενα Φακ/κή Διεύθυνση:έλ. Βενιζέλου 13-17ου 13-17 Οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ή Προσφορά Τρό ηλεκτρονικό πος: Πελαγία Αράμβογλου σύνταξη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αι υ 13-17ποβολ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου
 οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ών προσφορών

  Η Ο ΚΗΜΔΗΣικονομική Προσφορά78        συντάσσεται με βάση ανοιχτού ηλεκτρονικού το αναγραφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρού ηλεκτρονικού σα κριτήριο
 ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την [ ],τιμή      ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την ορίζεται κατωτέρω ή προστασίας του περιβάλλοντος.]       σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στο Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα ΙV τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

: διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

[             Εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον οι οικονομικοί ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύ ηλεκτρονικού νολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την στις την ειδικές την η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικές την 
  ,          φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρμες την του ΕΣΗΔΗΣ οι Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικοί Φορείς την επισυνάπτουν η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά υπογεγραμμένα

,     πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσθετα σε σχέση ανοιχτού ηλεκτρονικού με τις την   ( )   2.4.2.4,   αναφορές την εκτυπώ,σεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου σχετικά η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά
 (   ),         αρχεία ιδίως την οικονομική προσφορά σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειγμα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οικονομικής την προσφοράς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

   (  παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα IV).

            ( ).Η τιμή του προς την προμήθεια αγαθού ηλεκτρονικού δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα τεμάχιο

      ,     ,  Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις την ως την και κάθε άλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού επιβάρυνση ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μφωνα με
  ,   . . .,  τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κείμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού νομοθεσία μη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ      για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού του υλικού ηλεκτρονικού  στον τό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο
         και με τον τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο που προβλέπεται στα έγγραφα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την .

            Ο ΚΗΜΔΗΣι υπέρ τρίτων κρατήσεις την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκεινται στο εκάστοτε ισχύ ηλεκτρονικού ον αναλογικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τέλος την χαρτοσήμου και στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
’    .επ αυτού ηλεκτρονικού εισφορά υπέρ Ο ΚΗΜΔΗΣΓΑ

     ’        Ο ΚΗΜΔΗΣι προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενες την τιμές την είναι σταθερές την καθ ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκεια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και δεν
 αναπροσαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζονται

      :  )       Ως την απαράδεκτες την θα απορρίπτονται προσφορές την στις την οποίες την α δεν δίνεται τιμή σε ΕΥ ΡΩ ή
      , )       ,καθορίζεται σχέση ανοιχτού ηλεκτρονικού ΕΥ ΡΩ προς την ξένο νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμισμα β δεν προκύ ηλεκτρονικού πτει με σαφήνεια η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού τιμή

      102  . 4412/2016  )      με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επιφύ ηλεκτρονικού λαξη ανοιχτού ηλεκτρονικού του άρθρου του ν και γ η ανοιχτού ηλεκτρονικού τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
            σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που καθορίζεται και τεκμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριώ,νεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή στο Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα Ι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 . παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

2.4.5    Χ4 με λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς»,ρό ηλεκτρονικό νος: Πελαγία Αράμβογλου ισχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ύος: Πελαγία Αράμβογλου των προσφορών79  
          Ο ΚΗΜΔΗΣι υποβαλλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενες την προσφορές την ισχύ ηλεκτρονικού ουν και δεσμεύ ηλεκτρονικού ουν τους την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την για διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα

 (12)          .δώ,δεκα μη ανοιχτού ηλεκτρονικού νώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καταλη ανοιχτού ηλεκτρονικού κτικής την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νίας την υποβολής την προσφορώ,ν
           Προσφορά η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία ορίζει χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο ισχύ ηλεκτρονικού ος την μικρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον ανωτέρω προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο απορρίπτεται

  .ως την μη ανοιχτού ηλεκτρονικού κανονική

       ,      Η ισχύ ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την μπορεί να παρατείνεται εγγράφως την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον τού ηλεκτρονικού το ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
 ,      ,       αναθέτουσα αρχή πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με αντίστοιχη ανοιχτού ηλεκτρονικού παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικής την επιστολής την 

77 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
78 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016
79 Άρθρο 97 ν. 4412/2016
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       72 . 1  . 4412/2016  συμμετοχής την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στο άρθρο παρ του ν και   τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο 2.2.2.
 , '            τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την κατ ανώ,τατο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνριο για χρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα ίσο με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ως την άνω αρχική

.διάρκεια            Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού αιτήματος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την για παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ισχύ ηλεκτρονικού ος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
,     ,     ,     προσφοράς την για τους την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την που αποδέχτη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού πριν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ισχύ ηλεκτρονικού ος την 

  ,             των προσφορώ,ν τους την οι προσφορές την ισχύ ηλεκτρονικού ουν και τους την δεσμεύ ηλεκτρονικού ουν για το επιπλέον αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την χρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
.διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα

            ,  Μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού και του παραπάνω ανώ,τατου ορίου χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ισχύ ηλεκτρονικού ος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την τα
    ,      , αποτελέσματα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ματαιώ,νονται εκτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την αν η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά

, ,         , περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού αιτιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένα ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι η ανοιχτού ηλεκτρονικού συνέχιση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την εξυπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρετεί το δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιο συμφέρον οπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντε
            οι οικονομικοί φορείς την που συμμετέχουν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία μπορού ηλεκτρονικού ν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν

      ,        τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχής την τους την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον τους την ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί πριν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πάροδο του
        . ανωτέρω ανώ,τατου ορίου παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την τους την είτε ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχι

  ,          Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τελευταία περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία συνεχίζεται με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσους την παρατείνουν τις την προσφορές την τους την 
     .και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς την 

             Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που λήξει ο χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την ισχύ ηλεκτρονικού ος την των προσφορώ,ν και δεν ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
,         ,     προσφοράς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή δύ ηλεκτρονικού ναται με αιτιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένη ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφασή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον η ανοιχτού ηλεκτρονικού εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

    ,         σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εξυπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρετεί το δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιο συμφέρον να ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τήσει εκ των υστέρων από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την 
         .φορείς την που συμμετέχουν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία να παρατείνουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά τους την 

2.4.6   Λό ηλεκτρονικό γοι από ηλεκτρονικό ρριψη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου προσφορών80

H             ,αναθέτουσα αρχή με βάση ανοιχτού ηλεκτρονικού τα αποτελέσματα του ελέγχου και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των προσφορώ,ν
,   , :απορρίπτει σε κάθε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά

)            ,  α η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία αποκλίνει από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την απαράβατους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την περί σύ ηλεκτρονικού νταξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και υποβολής την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την ή δεν
             υποβάλλεται εμπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμα με τον τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο και με το περιεχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο που ορίζεται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρού ηλεκτρονικού σα και

   2.4.1  (    ),  2.4.2.  (  συγκεκριμένα στις την παραγράφους την Γενικοί ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνροι υποβολής την προσφορώ,ν Χ92),ρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την και
  ),  2.4.3.  (    ,τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπος την υποβολής την προσφορώ,ν Περιεχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο φακέλων δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν συμμετοχής την 

 ),  2.4.4. (    ,    τεχνικής την προσφοράς την Περιεχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο φακέλου οικονομικής την προσφοράς την τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπος την σύ ηλεκτρονικού νταξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και
  ),  2.4.5.  (   ),  3.1.  (  υποβολής την οικονομικώ,ν προσφορώ,ν Χ92),ρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την ισχύ ηλεκτρονικού ος την προσφορώ,ν Αποσφράγιση ανοιχτού ηλεκτρονικού και

 ), 3.2 (     )  αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορώ,ν Πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού υποβολής την δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν προσωρινού ηλεκτρονικού αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
,παρού ηλεκτρονικού σας την 81 

)     ,  ,       ,β η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία περιέχει ατελείς την ελλιπείς την ασαφείς την ή λανθασμένες την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την ή τεκμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
      ,    συμπεριλαμβανομένων των πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφοριώ,ν που περιέχονται στο ΕΕΕΣ εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αυτές την δεν

 ,  ,     ,   ,  επιδέχονται συμπλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρθωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αποσαφήνιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή διευκρίνιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον επιδέχονται δεν
    ,    ,  έχουν αποκατασταθεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον προσφέροντα εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προκαθορισμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προθεσμίας την σύ ηλεκτρονικού μφωνα το
 102  . 4412/2016   . 3.1.2.1   ,άρθρο του ν και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

)           ,   γ για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις την απαιτού ηλεκτρονικού μενες την εξη ανοιχτού ηλεκτρονικού γήσεις την εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
            προκαθορισμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προθεσμίας την ή η ανοιχτού ηλεκτρονικού εξήγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού δεν είναι αποδεκτή από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή σύ ηλεκτρονικού μφωνα

  . 3.1.2.1      102  103  . 4412/2016,με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την και τα άρθρα και του ν

)      , δ η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία είναι εναλλακτική προσφορά

)             .ε η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία υποβάλλεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύ ηλεκτρονικού ο ή περισσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερες την προσφορές την 
   ,      2.2.3.4 .    ( . Ο ΚΗΜΔΗΣ περιορισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την ισχύ ηλεκτρονικού ει υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου περ γ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την περ γ΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

 .  4  73  .  4412/2016)       τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν και στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ενώ,σεων οικονομικώ,ν φορέων με
 ,           κοινά μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού καθώ,ς την και στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού οικονομικώ,ν φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώ,ς την είτε

  . ως την μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ενώ,σεων
80 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
81 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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)     ,στ η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία είναι υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αίρεση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

) ζ      , η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία θέτει ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρο αναπροσαρμογής την 

)       ,     (20) η ανοιχτού ηλεκτρονικού για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία ο προσφέρων δεν παράσχει εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την αποκλειστικής την προθεσμίας την είκοσι η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν
         ,  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού σε αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν σχετικής την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την εξη ανοιχτού ηλεκτρονικού γήσεις την 

           ,      αναφορικά με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τιμή ή το κό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνστος την που προτείνει σε αυτήν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά του
       ,     .  1   88 φαίνεται ασυνήθιστα χαμη ανοιχτού ηλεκτρονικού λή σε σχέση ανοιχτού ηλεκτρονικού με τα αγαθά σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ του άρθρου του

.4412/2016,ν

)             θ εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον διαπιστωθεί ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι είναι ασυνήθιστα χαμη ανοιχτού ηλεκτρονικού λή διό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι δε συμμορφώ,νεται με τις την ισχύ ηλεκτρονικού ουσες την 
  . 2   18  .4412/2016,υποχρεώ,σεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν

)              ι η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία παρουσιάζει αποκλίσεις την ως την προς την τους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την και τις την τεχνικές την προδιαγραφές την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
,σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

)              ια η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία παρουσιάζει ελλείψεις την ως την προς την τα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά που ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τού ηλεκτρονικού νται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα έγγραφα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 ,            παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αυτές την δεν θεραπευτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον προσφέροντα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

 ,    ,     102  103 συμπλήρωσή τους την εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προκαθορισμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προθεσμίας την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα άρθρα και του
.4412/2016,ν

)        103   .  4412/2016,     ιβ εάν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά του άρθρου του ν που προσκομίζονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον
 ,   προσωρινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδοχο δεν αποδεικνύ ηλεκτρονικού εται        η ανοιχτού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνδρομή των λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγων αποκλεισμού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου

2.2.3              τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την ή η ανοιχτού ηλεκτρονικού πλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού μιας την ή περισσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερων από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την απαιτήσεις την των κριτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίων ποιοτικής την 
,     2.2.4. .,   ,επιλογής την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τις την παραγράφους την επ περί κριτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίων επιλογής την 

)           103  .4412/2016, ιγ εάν κατά τον έλεγχο των ως την άνω δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν του άρθρου του ν διαπιστωθεί
    ,      79  .  4412/2016,    ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι τα στοιχεία που δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,θη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το άρθρο του ν είναι εκ προθέσεως την 

,       απατη ανοιχτού ηλεκτρονικού λά ή ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι έχουν υποβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3.   -    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣ ΛΕΣΒΟΥΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΛΕΣΒΟΥΗΠΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥΦΟΡΩΝ

3.1     Αποσφράγιση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 κ/κή Διεύθυνση:αι αξιολ. Βενιζέλου 13-17ό ηλεκτρονικό γη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 προσφορών

3.1.1   Ηλ. Βενιζέλου 13-17εκ/κή Διεύθυνση:τρονικ/κή Διεύθυνση:ήαποσφράγιση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 προσφορών82

   ,          Το πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένο στο ΕΣΗΔΗΣ για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αποσφράγιση ανοιχτού ηλεκτρονικού των προσφορώ,ν αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνργανο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 ,     /  Αναθέτουσας την Αρχής την ήτοι η ανοιχτού ηλεκτρονικού επιτροπή διενέργειας την επιτροπή αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 83,   εφεξής: Πελαγία Αράμβογλου Επιτροπή

Διαγωνισμού,         προβαίνει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έναρξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικής την αποσφράγιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των
  φακέλων των ,    100  . 4412/2016, προσφορώ,ν κατά το άρθρο του ν    :ακολουθώ,ντας την τα εξής την στάδια

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου
«Οικονομική Προσφορά», την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία).

            Στο στάδιο αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα στοιχεία των προσφορώ,ν που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο στα
       .μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Επιτροπής την Διαγωνισμού ηλεκτρονικού και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Αναθέτουσα Αρχή

           Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορώ,ν που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα
         μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο στα μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Επιτροπής την Διαγωνισμού ηλεκτρονικού και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Αναθέτουσα Αρχή84.

3.1.2  Αξιολ. Βενιζέλου 13-17ό ηλεκτρονικό γη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 προσφορών
3.1.2.1           Μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική αποσφράγιση ανοιχτού ηλεκτρονικού των προσφορώ,ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού Αναθέτουσα Αρχή

   ,        προβαίνει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτώ,ν μέσω των αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιων πιστοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων
τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 85,       .εφαρμοζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων

  ,         ,   Η αναθέτουσα αρχή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,ντας την τις την αρχές την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την μεταχείριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαφάνειας την ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την 
  ,          προσφέροντες την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν οι πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την ή η ανοιχτού ηλεκτρονικού τεκμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που πρέπει να
      ,   υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς την ή λανθασμένες την συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο

,      ,   ,   ,  ΕΕΕΣ ή ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα να υποβάλλουν να συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,νουν να
        ,   αποσαφη ανοιχτού ηλεκτρονικού νίζουν ή να ολοκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,νουν τις την σχετικές την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την ή τεκμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την προθεσμίας την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχι

   (10)       (20)    μικρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των δέκα η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχι μεγαλύ ηλεκτρονικού τερη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των είκοσι η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία
     .κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σε αυτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σχετικής την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την        Η συμπλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ή η ανοιχτού ηλεκτρονικού αποσαφήνιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τείται και

       γίνεται αποδεκτή υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προϋπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι δεν      τροποποιείται η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά του οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα
      ,       και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώ,σιμος την ο

          προγενέστερος την χαρακτήρας την σε σχέση ανοιχτού ηλεκτρονικού με το πέρας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καταλη ανοιχτού ηλεκτρονικού κτικής την προθεσμίας την παραλαβής την 
.           ,   προσφορώ,ν Τα ανωτέρω ισχύ ηλεκτρονικού ουν κατ΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών αναλογίαν και για τυχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν ελλείπουσες την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,σεις την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
     προϋπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι βεβαιώ,νουν γεγονό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντα αντικειμενικώ,ς την εξακριβώ,σιμα86.

 :Ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα

)          , α Η Επιτροπή Διαγωνισμού ηλεκτρονικού εξετάζει αρχικά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμμετοχής την σύ ηλεκτρονικού μφωνα
   1   72.     ,     με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο του άρθρου Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού παράλειψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είτε τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

82 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
83 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα

στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016
84 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
85 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπή

διενέργειας/επιτροπή  αξιολόγησης)  ελέγχουν,  σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  221  του  ν.  4412/2016,  την  καταλληλότητα  των
προσφερόντων,  αξιολογούν  τις  προσφορές,  εισηγούνται  τον  αποκλεισμό  τους  από  τη  διαδικασία,  την  απόρριψη  των  προσφορών,  την
κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε
άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

86 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021 
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  ,      , συμμετοχής την η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικής την έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την μέχρι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταλη ανοιχτού ηλεκτρονικού κτική η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία υποβολής την προσφορώ,ν είτε
     ,      ,του πρωτοτύ ηλεκτρονικού που τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έντυπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμμετοχής την μέχρι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία και ώ,ρα αποσφράγιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

           η ανοιχτού ηλεκτρονικού Επιτροπή Διαγωνισμού ηλεκτρονικού συντάσσει πρακτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την στο οποίο ειση ανοιχτού ηλεκτρονικού γείται τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρριψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την 
 .ως την απαράδεκτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

  
       ,      Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνέχεια εκδίδεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία επικυρώ,νεται το

 .           ανωτέρω πρακτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Η από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρριψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την του παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντος την εδαφίου εκδίδεται πριν
            από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού οποιασδήποτε άλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σχετικά με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των προσφορώ,ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

         ,  οικείας την διαδικασίας την ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και κοινοποιείται σε ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλους την τους την προσφέροντες την μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  « »     .λειτουργικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Επικοινωνίας την του η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ηλεκτρονικού στο ΕΣΗΔΗΣ

       ,      Κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χωρεί προδικαστική προσφυγή σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
 3.4  .παράγραφο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την 

             Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού λα με τους την φορείς την που φέρονται να έχουν εκδώ,σει τις την 
 ,      εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικές την επιστολές την προκειμένου να διαπιστώ,σει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εγκυρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τά τους την 87.

)             β Μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ανωτέρω από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού Επιτροπή Διαγωνισμού ηλεκτρονικού προβαίνει αρχικά στον
          έλεγχο των δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν συμμετοχής την και εν συνεχεία στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των τεχνικώ,ν

          .  προσφορώ,ν των προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων των οποίων τα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά συμμετοχής την έκρινε πλήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού Η
        αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού γίνεται σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την    και η ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

       ,    ολοκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,νεται με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταχώ,ριση ανοιχτού ηλεκτρονικού σε πρακτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την των προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων των αποτελεσμάτων του
          ελέγχου και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν συμμετοχής την και των τεχνικώ,ν προσφορώ,ν88.

)           γ Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνέχεια η ανοιχτού ηλεκτρονικού Επιτροπή Διαγωνισμού ηλεκτρονικού προβαίνει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των οικονομικώ,ν
  ,         προσφορώ,ν των προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων των οποίων τα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά συμμετοχής την και η ανοιχτού ηλεκτρονικού τεχνική

  ,        προσφορά κρίθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν αποδεκτά συντάσσει πρακτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές την 
           , προσφορές την κατά σειρά μειοδοσίας την και ειση ανοιχτού ηλεκτρονικού γείται αιτιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αποδοχή ή από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρριψή τους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

        . κατάταξη ανοιχτού ηλεκτρονικού των προσφορώ,ν και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ανάδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού του προσωρινού ηλεκτρονικού αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου

            ,  Εάν οι προσφορές την φαίνονται ασυνήθιστα χαμη ανοιχτού ηλεκτρονικού λές την σε σχέση ανοιχτού ηλεκτρονικού με το αντικείμενο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού 
      ,αναθέτουσα αρχή απαιτεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την     μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

« »     ,       Επικοινωνίας την του η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ηλεκτρονικού στο ΕΣΗΔΗΣ να εξη ανοιχτού ηλεκτρονικού γήσουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τιμή ή το κό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνστος την 
    ,   ,    που προτείνουν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά τους την εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την αποκλειστικής την προθεσμίας την κατά ανώ,τατο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνριο είκοσι

(20)       .    η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σχετικής την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτή εφαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζονται
  88  89 . 4412/2016. τα άρθρα και ν

              Εάν τα παρεχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στοιχεία δεν εξη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού ν κατά τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο ικανοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το χαμη ανοιχτού ηλεκτρονικού λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επίπεδο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τιμής την ή
   ,       .  του κό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνστους την που προτείνεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά απορρίπτεται ως την μη ανοιχτού ηλεκτρονικού κανονική    Σε κάθε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού 

  . .             κρίση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΑΑ σχετικά με τις την ασυνήθιστα χαμη ανοιχτού ηλεκτρονικού λές την προσφορές την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αποδοχή ή ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχι των σχετικώ,ν
         εξη ανοιχτού ηλεκτρονικού γήσεων εκ μέρους την των προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων ενσωματώ,νεται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατωτέρω ενιαία από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού 89.

           Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ισό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντιμων προσφορώ,ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
       .    μεταξύ ηλεκτρονικού των οικονομικώ,ν φορέων που υπέβαλαν ισό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντιμες την προσφορές την Η κλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού γίνεται ενώ,πιον

           τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Επιτροπής την του Διαγωνισμού ηλεκτρονικού και παρουσία των οικονομικώ,ν φορέων που υπέβαλαν τις την 
 .ισό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντιμες την προσφορές την 90  

87 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016
88 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση.
89 Επισημαίνεται  ότι  στις  γνωμοδοτικές  αρμοδιότητες  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  ανήκει  ο  ουσιαστικός  έλεγχος  και  η  αξιολόγηση  των

προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ
184/2020

90 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
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Τ          α αποτελ. Βενιζέλου 13-17έσματα τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17ήρωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου ενσωματώνονται ομοίως: Πελαγία Αράμβογλου στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν ως: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:ατωτέρω ενιαία
.από ηλεκτρονικό φαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17

 ,           Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνέχεια εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον το αποφαινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνργανο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την εγκρίνει τα ανωτέρω
           πρακτικά εκδίδεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού για τα αποτελέσματα ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλων των ανωτέρω σταδίων91

(«  »,  «  »   «  »)   Δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά Συμμετοχής την Τεχνική Προσφορά και Ο ΚΗΜΔΗΣικονομική Προσφορά και η ανοιχτού ηλεκτρονικού 
   ,      « »  αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως την μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Επικοινωνίας την του

   ,        η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ηλεκτρονικού στο ΕΣΗΔΗΣ τον πρώ,το σε κατάταξη ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού στον οποίον πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκειται
    («  »)     ,να γίνει η ανοιχτού ηλεκτρονικού κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού προσωρινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την ανάδοχος την να υποβάλει τα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

       103    3.2  ,  σύ ηλεκτρονικού μφωνα με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσα ορίζονται στο άρθρο και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την περί πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  .         για υποβολή δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν Η από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού έγκριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των πρακτικώ,ν δεν κοινοποιείται στους την 

     .προσφέροντες την και ενσωματώ,νεται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

   Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρριψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφοράς την 92,        ,η ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού κοινοποιείται σε ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλους την τους την προσφέροντες την 
    « »      .μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Επικοινωνίας την του η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ηλεκτρονικού στο ΕΣΗΔΗΣ
       ,      Κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χωρεί προδικαστική προσφυγή σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

 3.4.  .παράγραφο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την 

  ,        ,     Σε κάθε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν εξ αρχής την έχει υποβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί μία προσφορά τα αποτελέσματα ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλων των
   ,   ,   σταδίων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ήτοι Δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν Συμμετοχής την Τεχνικής την Προσφοράς την και

 ,         105   .Ο ΚΗΜΔΗΣικονομικής την Προσφοράς την επικυρώ,νονται με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του άρθρου του ν
4412/2016,      3.3   ,        σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την που εκδίδεται μετά το πέρας την και του

   .       τελευταίου σταδίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την Κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ανωτέρω από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χωρεί προδικαστική προσφυγή
         3.4  ενώ,πιον τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΑΕΠΠσύ ηλεκτρονικού μφωνα με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσα προβλέπονται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την 93.

3.2     Πρό ηλεκτρονικό σκ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 υ 13-17ποβολ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου δικ/κή Διεύθυνση:αιολ. Βενιζέλου 13-17ογη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ών προσωρινού αναδό ηλεκτρονικό χ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ου 13-1794 - Δικ/κή Διεύθυνση:αιολ. Βενιζέλου 13-17ογη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ά
 προσωρινού αναδό ηλεκτρονικό χ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ου 13-17

    ,       Μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των προσφορώ,ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική
  ,         («πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού στον προσφέροντα στον οποίο πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκειται να γίνει η ανοιχτού ηλεκτρονικού κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού προσωρινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

»),      « »     ανάδοχο μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Επικοινωνίας την του η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ηλεκτρονικού στο
,         (10)     ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την προθεσμίας την δέκα η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
     ,       σχετικής την έγγραφη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ειδοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σε αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και τα

          2.2.9.2.πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπα ή αντίγραφα ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλων των δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν που περιγράφονται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο
  ,          τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ως την αποδεικτικά στοιχεία για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνδρομή των λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγων αποκλεισμού ηλεκτρονικού 
  2.2.3   ,         τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καθώ,ς την και για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού των κριτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίων ποιοτικής την 

   2.2.4 - 2.2.8  . επιλογής την των παραγράφων αυτής την 

,           Ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα το σύ ηλεκτρονικού νολο των στοιχείων και δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ως την άνω παραγράφου
         PDF,    αποστέλλονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν σε μορφή η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικώ,ν αρχείων με μορφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπο σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα

    2.4.2.5  .ειδικώ,ς την οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την 

           Εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προθεσμίας την υποβολής την των δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και το αργό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο έως την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
         τρίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού εργάσιμη ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταλη ανοιχτού ηλεκτρονικού κτική η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικής την υποβολής την των

 ,       ,  δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσκομίζονται με ευθύ ηλεκτρονικού νη ανοιχτού ηλεκτρονικού του οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
 ,       ,     ,αναθέτουσα αρχή σε έντυπη ανοιχτού ηλεκτρονικού μορφή και σε κλειστό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φάκελο στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας την 

         ,    τα στοιχεία του Διαγωνισμού ηλεκτρονικού και ως την παραλήπτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού Επιτροπή Διαγωνισμού ηλεκτρονικού τα στοιχεία και
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,         (    δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά τα οποία απαιτείται να προσκομισθού ηλεκτρονικού ν σε έντυπη ανοιχτού ηλεκτρονικού μορφή ως την πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπα ή ακριβή
)αντίγραφα ,           2.4.2.5σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στις την διατάξεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ως την άνω παραγράφου 95. 

           Αν δεν προσκομισθού ηλεκτρονικού ν τα παραπάνω δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά ή υπάρχουν ελλείψεις την σε αυτά που
o ,           υπ βλήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα

             δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά ή να συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,σει τα ήδη ανοιχτού ηλεκτρονικού υποβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις την με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έννοια
  102   .  4412/2016,    (10)       του άρθρου του ν εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την δέκα η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σχετικής την 

  .πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σε αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν

      ,     Ο ΚΗΜΔΗΣ προσωρινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την ανάδοχος την δύ ηλεκτρονικού ναται να υποβάλει αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
« »      ,     ,  Επικοινωνίας την του η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ηλεκτρονικού στο ΕΣΗΔΗΣ προς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή για

    ,       παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ως την άνω προθεσμίας την συνοδευό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αποδεικτικά έγγραφα περί αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
   .       χορήγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν προσωρινού ηλεκτρονικού αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτή η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή
    ,          παρατείνει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προθεσμία υποβολής την αυτώ,ν για ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσο χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο απαιτη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού χορήγη ανοιχτού ηλεκτρονικού σή τους την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την 

  .αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιες την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιες την αρχές την 

              Ο ΚΗΜΔΗΣ προσωρινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την ανάδοχος την μπορεί να αξιοποιεί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού δυνατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα αυτή τό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσο εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αρχικής την 
            προθεσμίας την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσο και εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προθεσμίας την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

      ,     ελλειπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμπλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ήδη ανοιχτού ηλεκτρονικού υποβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θέντων δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έννοια του άρθρου
102  .  4412/2016,    .       του ν ως την ανωτέρω προβλέπεται Η παρού ηλεκτρονικού σα ρύ ηλεκτρονικού θμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού εφαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζεται αναλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγως την και

           ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τήσει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού των δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία
           , αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των προσφορώ,ν ή αιτήσεων συμμετοχής την και πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το στάδιο κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατ΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

       . 5   79   . 4412/2016, εφαρμογή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διάταξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του πρώ,του εδαφίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρουμένων
       .των αρχώ,ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την μεταχείριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαφάνειας την 

     ,       Απορρίπτεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά του προσωρινού ηλεκτρονικού αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου καταπίπτει υπέρ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την η ανοιχτού ηλεκτρονικού 
            εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχής την του και η ανοιχτού ηλεκτρονικού κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αμέσως την 
      ,    επό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την οικονομική άποψη ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρουμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ανωτέρω

, :διαδικασίας την εάν

i)             κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν διαπιστωθεί ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι τα στοιχεία που δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,θη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν με
     ( )     ,   το Ευρωπαϊκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ενιαίο Έγγραφο Σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως την απατη ανοιχτού ηλεκτρονικού λά ή έχουν υποβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί

   ,  πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή

ii)            δεν υποβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θού ηλεκτρονικού ν στο προκαθορισμένο χρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα τα απαιτού ηλεκτρονικού μενα πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντυπα ή
   ,  αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν ή

iii)        ,    από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά που προσκομίσθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν νομίμως την και εμπροθέσμως την δεν αποδεικνύ ηλεκτρονικού εται η ανοιχτού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
        2.2.3  (  )   συνδρομή των λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγων αποκλεισμού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγοι αποκλεισμού ηλεκτρονικού ή η ανοιχτού ηλεκτρονικού 

            πλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού μιας την ή περισσοτέρων από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την απαιτήσεις την των κριτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίων ποιοτικής την επιλογής την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με
  2.2.4  2.2.8 (   )  . τις την παραγράφους την έως την κριτήρια ποιοτικής την επιλογής την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την 

           Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού έγκαιρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και προσήκουσας την ενη ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την για μεταβολές την στις την 
,        προϋποθέσεις την τις την οποίες την ο προσωρινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την ανάδοχος την είχε δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,σει με    το Ευρωπαϊκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Ενιαίο Έγγραφο

 ( )   ,            Σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΕΕΕΣ ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροί οι οποίες την μεταβολές την επήλθαν ή για τις την οποίες την μεταβολές την έλαβε
            (  ),γνώ,ση ανοιχτού ηλεκτρονικού μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού και μέχρι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οψιγενείς την μεταβολές την 

         δεν καταπίπτει υπέρ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αναθέτουσας την Αρχής την η ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχής την του96. 

           Αν κανένας την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την προσφέροντες την δεν υποβάλλει αλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θή ή ακριβή δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ή   δεν προσκομίσει ένα
        ή περισσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα απαιτού ηλεκτρονικού μενα έγγραφα και δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά ή   :  )  δεν αποδείξει ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι α δεν

        2.2.3      )βρίσκεται σε μία από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την καταστάσεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και β
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            πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής την επιλογής την τα οποία έχουν καθοριστεί σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τις την 
 2.2.4 -2.2.8   ,   . παραγράφους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία ματαιώ,νεται

          Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν ολοκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,νεται με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού νταξη ανοιχτού ηλεκτρονικού πρακτικού ηλεκτρονικού 
    ,       από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Επιτροπή του Διαγωνισμού ηλεκτρονικού στο οποίο αναγράφεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού τυχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν συμπλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

      (  3.1.2.1.)    δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν σύ ηλεκτρονικού μφωνα με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσα ορίζονται ανωτέρω παράγραφος την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαβίβασή του
             στο αποφαινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνργανο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λήψη ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είτε για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
       . τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είτε για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματαίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την 

 3.3  -  Κατακ/κή Διεύθυνση:ύρωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 σύναψη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17σύμβαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου97 

3.3.1.           Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εισήγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
     ,     Επιτροπής την επικυρώ,νονται με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία ενσωματώ,νεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

    .   &    .  2    100   .  4412/2016  (έγκριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των πρακτικώ,ν των περ α β τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν περί
   ,      ).   αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν συμμετοχής την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τεχνικής την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οικονομικής την προσφοράς την 

   ,      « »,  Η αναθέτου 13-17σα αρχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ή κ/κή Διεύθυνση:οινοποιεί μέσω τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου λ. Βενιζέλου 13-17ειτου 13-17ργικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τας: Πελαγία Αράμβογλου τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου Επικ/κή Διεύθυνση:οινωνίας: Πελαγία Αράμβογλου σε
         ,  ό ηλεκτρονικό λ. Βενιζέλου 13-17ου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου του 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ούς: Πελαγία Αράμβογλου φορείς: Πελαγία Αράμβογλου που 13-17 έλ. Βενιζέλου 13-17αβαν μέρος: Πελαγία Αράμβογλου στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 διαδικ/κή Διεύθυνση:ασία ανάθεση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου εκ/κή Διεύθυνση:τό ηλεκτρονικό ς: Πελαγία Αράμβογλου

   ,  από ηλεκτρονικό ό ηλεκτρονικό σου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου αποκ/κή Διεύθυνση:λ. Βενιζέλου 13-17είστη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17κ/κή Διεύθυνση:αν οριστικ/κή Διεύθυνση:ά ιδίως την    . 1   72  . 4412/2016,δυνάμει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν
  ,   τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία      αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

   ,      360  372  .  4412/2016,   αναστολή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα άρθρα έως την του ν μαζί με
          ,  ,αντίγραφο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλων των πρακτικώ,ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την ελέγχου και αξιολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των προσφορώ,ν και

,         «  επιπλέον αναρτά τα δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά του προσωρινού ηλεκτρονικού αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου στα Συνη ανοιχτού ηλεκτρονικού μμένα Ηλεκτρονικού ηλεκτρονικού 
».  Διαγωνισμού ηλεκτρονικού          Μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού και κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οι προσφέροντες την 

          λαμβάνουν γνώ,ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των λοιπώ,ν συμμετεχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία και των στοιχείων που
  ,      υποβλήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αυτού ηλεκτρονικού ς την με ενέργειες την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την 98.    Κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
      ,     3.4κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώ,πιον τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΑΕΠΠ σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο

 .           τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την Δεν επιτρέπεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού άλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικής την προσφυγής την κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ανωτέρω
.από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 99

3.3.2.      ,     Η από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καθίσταται οριστική εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον συντρέξουν οι ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλουθες την 
 :προϋποθέσεις την σωρευτικά

)             α κοινοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί η ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σε ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλους την τους την οικονομικού ηλεκτρονικού ς την φορείς την που δεν έχουν
 , αποκλειστεί οριστικά

)           ,β παρέλθει άπρακτη ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού προθεσμία άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προδικαστικής την προσφυγής την ή σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
             παρέλθει άπρακτη ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού προθεσμία άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναστολής την κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΑΕΠΠ και σε

        ,    περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναστολής την κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΑΕΠΠ εκδοθεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
,       ,      αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επιφύ ηλεκτρονικού λαξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χορήγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσωρινής την διαταγής την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσα ορίζονται στο

  τελευταίο εδάφιο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την  .παρ   4   372του άρθρου    . 4412/2016,του ν
)         ,    γ ολοκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωθεί επιτυχώ,ς την ο προσυμβατικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την έλεγχος την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το Ελεγκτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Συνέδριο σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα

 324  327  . 4700/2020,  ,άρθρα έως την του ν εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον απαιτείται
και 

)     ,  ,         δ ο προσωρινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την ανάδοχος την υποβάλλει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που απαιτείται και έπειτα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την σχετική
,  ,       πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που υπογράφεται σύ ηλεκτρονικού μφωνα με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσα ορίζονται στο  79άρθρο Α  .του ν

4412/2016,     ,         στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,νεται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι δεν έχουν επέλθει στο πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσωπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την του οψιγενείς την μεταβολές την 
   κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έννοια του  104άρθρου   .  4412/2016του ν       και μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννον στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του προσυμβατικού ηλεκτρονικού 

         .  ελέγχου ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προδικαστικής την προσφυγής την κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Η υπεύ ηλεκτρονικού θυνη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
         .  δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ελέγχεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή και μνη ανοιχτού ηλεκτρονικού μονεύ ηλεκτρονικού εται στο συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον
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  ,        ,   δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λωθού ηλεκτρονικού ν οψιγενείς την μεταβολές την η ανοιχτού ηλεκτρονικού δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ελέγχεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Επιτροπή Διαγωνισμού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία
     .ειση ανοιχτού ηλεκτρονικού γείται προς την το αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιο αποφαινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνργανο

           Μετά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οριστικοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
,      « »     ανάδοχο μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Επικοινωνίας την του η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ηλεκτρονικού στο
,      ,ΕΣΗΔΗΣ να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού       (15)θέτοντάς την του προθεσμία δεκαπέντε

       .    η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σχετικής την ειδικής την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Η σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού θεωρείται συναφθείσα
         . με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενου εδαφίου στον ανάδοχο

              Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που ο ανάδοχος την δεν προσέλθει να υπογράψει το ως την άνω συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την μέσα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
 ,        ,  τεθείσα προθεσμία με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επιφύ ηλεκτρονικού λαξη ανοιχτού ηλεκτρονικού αντικειμενικώ,ν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγων ανωτέρας την βίας την κη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρύ ηλεκτρονικού σσεται

,            έκπτωτος την καταπίπτει υπέρ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την η ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού τική επιστολή συμμετοχής την του και
  ,   ,         ακολουθείται η ανοιχτού ηλεκτρονικού ίδια ως την άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αμέσως την επό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

     . πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την οικονομική άποψη ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφορά

           ,  Αν κανένας την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την προσφέροντες την δεν προσέλθει για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπογραφή του συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού 
       3.5   . διαδικασία ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ματαιώ,νεται σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
 ,        ,    περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτή η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τήσει αποζη ανοιχτού ηλεκτρονικού μίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού πέρα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

  ,     197  198 .καταπίπτουσα εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού τική επιστολή ιδίως την δυνάμει των άρθρων και ΑΚ

             Εάν η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή δεν απευθύ ηλεκτρονικού νει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ειδική πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπογραφή του συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού 
    (60)       εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την χρονικού ηλεκτρονικού διαστήματος την εξήντα η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οριστικοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

,           κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επιφύ ηλεκτρονικού λαξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ύ ηλεκτρονικού παρξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επιτακτικού ηλεκτρονικού λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγου δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιου συμφέροντος την ή
   ,          αντικειμενικώ,ν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγων ανωτέρας την βίας την ο ανάδοχος την δικαιού ηλεκτρονικού ται να απέχει από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπογραφή του

,       ,     συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού χωρίς την να εκπέσει η ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμετοχής την του καθώ,ς την και να αναζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τήσει αποζη ανοιχτού ηλεκτρονικού μίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
    197  198 .ιδίως την δυνάμει των άρθρων και ΑΚ

3.4   -     Προδικ/κή Διεύθυνση:αστικ/κή Διεύθυνση:ές: Πελαγία ΑράμβογλουΠροσφυ 13-17γές: Πελαγία Αράμβογλου Προσωρινή κ/κή Διεύθυνση:αι οριστικ/κή Διεύθυνση:ή Δικ/κή Διεύθυνση:αστικ/κή Διεύθυνση:ήΠροστασία

.  ,            Α Κάθε ενδιαφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενος την ο οποίος την έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η ανοιχτού ηλεκτρονικού συγκεκριμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσια
              σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού μία από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτελεστή πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ή παράλειψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

          αναθέτουσας την αρχής την κατά παράβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ευρωπαϊκής την ενωσιακής την ή εσωτερικής την νομοθεσίας την στον
   ,         τομέα των δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων συμβάσεων έχει δικαίωμα να προσφύ ηλεκτρονικού γει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ανεξάρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού Αρχή Εξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

  ( ),         345 .  .Προδικαστικώ,ν Προσφυγώ,ν ΑΕΠΠ σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στα άρθρα επ ν
4412/2016   1  .  . .  39/2017,     ,    και επ π δ στρεφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενος την με προδικαστική προσφυγή κατά πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή

   ,       παράλειψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την προσδιορίζοντας την ειδικώ,ς την τις την νομικές την και πραγματικές την 
     αιτιάσεις την που δικαιολογού ηλεκτρονικού ν το αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μά του100 .

       ,       Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφυγής την κατά πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την η ανοιχτού ηλεκτρονικού προθεσμία για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  :προδικαστικής την προσφυγής την είναι

( )   (10)          α δέκα η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσβαλλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στον ενδιαφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο
            οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα αν η ανοιχτού ηλεκτρονικού πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού κοινοποιήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε με η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά μέσα ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λεομοιοτυπία ή

( )   (15)           β δεκαπέντε η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσβαλλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σε αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν αν
   ,   χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού σιμοποιήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν άλλα μέσα επικοινωνίας την άλλως την 

( )  (10)    ,   ,      γ δέκα η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πλήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού πραγματική ή τεκμαιρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού γνώ,ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που βλάπτει τα
    .       συμφέροντα του ενδιαφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα Ειδικά για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφυγής την κατά

,           (15)   προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού πλήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την γνώ,ση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτής την τεκμαίρεται μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πάροδο δεκαπέντε η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
  .δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίευση ανοιχτού ηλεκτρονικού στο ΚΗΜΔΗΣ

100 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.

. σελ 49





       ,      Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού παράλειψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που αποδίδεται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή η ανοιχτού ηλεκτρονικού προθεσμία για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
    (15)        προδικαστικής την προσφυγής την είναι δεκαπέντε η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επομένη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συντέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 προσβαλλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παράλειψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 101 .

           Ο ΚΗΜΔΗΣι προθεσμίες την ως την προς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή των προδικαστικώ,ν προσφυγώ,ν και των παρεμβάσεων
           αρχίζουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επομένη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προαναφερθείσας την κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή γνώ,ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

          23:59:59 ,    και λήγουν ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν περάσει ολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού τελευταία η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρα και ώ,ρα και αν αυτή είναι εξαιρετέα
 ,          23:59:59ή Σάββατο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν περάσει ολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού επομένη ανοιχτού ηλεκτρονικού εργάσιμη ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρα και ώ,ρα 102.

           Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού χρήση ανοιχτού ηλεκτρονικού του τυποποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένου εντύ ηλεκτρονικού που του
   . /  39/2017       Παραρτήματος την Ι του π δ τος την και κατατίθεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικά μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την 

« »       ,   Επικοινωνία στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού ηλεκτρονικού επιλέγοντας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
 «  »ένδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Προδικαστική Προσφυγή      18  . . .   .σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το άρθρο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΚΥ Α Προμήθειες την και Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την 

           Για το παραδεκτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προδικαστικής την προσφυγής την κατατίθεται παράβολο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον
    ,        363  .προσφεύ ηλεκτρονικού γοντα υπέρ του Ελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού νικού ηλεκτρονικού Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίου σύ ηλεκτρονικού μφωνα με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσα ορίζονται στο άρθρο Ν

4412/2016.       : Η επιστροφή του παραβό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλου στον προσφεύ ηλεκτρονικού γοντα γίνεται

)          ,  )     α σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ολικής την ή μερικής την αποδοχής την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφυγής την του β ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή
            ανακαλεί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσβαλλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ή προβαίνει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οφειλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ενέργεια πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

      , )      τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΑΕΠΠ επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφυγής την γ σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού παραίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του προσφεύ ηλεκτρονικού γοντα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
      (10)      . τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφυγή του έως την και δέκα η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφυγής την 

              Η προθεσμία για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προδικαστικής την προσφυγής την και η ανοιχτού ηλεκτρονικού άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού σή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κωλύ ηλεκτρονικού ουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
    ,          τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επί ποινή ακυρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία διαπιστώ,νεται με από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΑΕΠΠ μετά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

  ,     368  . 4412/2016  20 . . 39/2017. άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού προδικαστικής την προσφυγής την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το άρθρο του ν και π δ

,             Όμως την μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννη ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προδικαστικής την προσφυγής την δεν κωλύ ηλεκτρονικού ει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνοδο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαγωνιστικής την 
,           διαδικασίας την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επιφύ ηλεκτρονικού λαξη ανοιχτού ηλεκτρονικού χορήγη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το Κλιμάκιο προσωρινής την προστασίας την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με

  366 . 1-2 . 4412/2016  15 . 1-4 . . 39/2017. το άρθρο παρ ν και παρ π δ

       ,    Η προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενη ανοιχτού ηλεκτρονικού παράγραφος την δεν εφαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζεται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  ,    (1) .τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την υποβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο μία προσφορά

 ,     ,        Μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατά τα ως την άνω η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική κατάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προδικαστικής την προσφυγής την η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα
,αρχή      « »  : μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργίας την Επικοινωνία

)              α Κοινοποιεί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφυγή το αργό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο έως την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επομένη ανοιχτού ηλεκτρονικού εργάσιμη ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατάθεσή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
   ,           ,σε κάθε ενδιαφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο τρίτο ο οποίος την μπορεί να θίγεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αποδοχή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφυγής την 

   ,      362 .  3  7 . .  39/2017, προκειμένου να ασκήσει το προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα άρθρα παρ και π δ δικαίωμα
      ,       παρέμβασής την του στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία εξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφυγής την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διατήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ισχύ ηλεκτρονικού ος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 ,          .προσβαλλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσκομίζοντας την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάθεσή του

)   ,     (15)     , β Διαβιβάζει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ΑΕΠΠ το αργό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την δεκαπέντε η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρα κατάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τον
   ,       πλήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού φάκελο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τα αποδεικτικά κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στους την ενδιαφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενους την τρίτους την αλλά

       .       και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Έκθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού Από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνψεώ,ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφυγής την Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Έκθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού Από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνψεων η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή
          μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωματική αιτιολογία για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποστήριξη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

     .προσβαλλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προδικαστική προσφυγή πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

)        ,       γ Κοινοποιεί σε ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλα τα μέρη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Έκθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού Από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνψεων τις την Παρεμβάσεις την και τα σχετικά έγγραφα που
  ,           τυχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνοδεύ ηλεκτρονικού ουν μέσω του η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονικού ηλεκτρονικού τό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπου του διαγωνισμού ηλεκτρονικού το αργό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο έως την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

      .επομένη ανοιχτού ηλεκτρονικού εργάσιμη ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατάθεσή τους την 
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)          δ Συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την οποιοδήποτε από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα μέρη ανοιχτού ηλεκτρονικού μέσω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
       (5)      πλατφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρμας την του ΕΣΗΔΗΣ το αργό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την πέντε η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνψεων

   .τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την 

           Η άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προδικαστικής την προσφυγής την αποτελεί προϋπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των ένδικων
          372 . 4412/2016 βοη ανοιχτού ηλεκτρονικού θη ανοιχτού ηλεκτρονικού μάτων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναστολής την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του άρθρου ν κατά

        .των εκτελεστώ,ν πράξεων ή παραλείψεων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την 

.Β        ,      Όποιος την έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τήσει με το ίδιο δικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγραφο εφαρμοζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενων
    . . 18/1989,        αναλογικά των διατάξεων του π δ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναστολή εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΑΕΠΠ και

        (   ).τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ακύ ηλεκτρονικού ρωσή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ενώ,πιον του αρμοδίου Διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού Δικαστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίου Διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ΕφετείοΜυτιλήνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

            Το αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ισχύ ηλεκτρονικού ει και σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού σιωπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρής την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρριψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προδικαστικής την προσφυγής την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
. . . .             ,   ΑΕΠΠ Δικαίωμα άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του ως την άνω ένδικου βοη ανοιχτού ηλεκτρονικού θήματος την έχει και η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή αν η ανοιχτού ηλεκτρονικού 
. . . .      ,          ΑΕΠΠ κάνει δεκτή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προδικαστική προσφυγή αλλά και αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την του οποίου έχει γίνει εν μέρει

   .δεκτή η ανοιχτού ηλεκτρονικού προδικαστική προσφυγή

             Με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΑΕΠΠ λογίζονται ως την συμπροσβαλλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενες την και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλες την οι συναφείς την προς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
       ,     ανωτέρω από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού πράξεις την ή παραλείψεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον έχουν εκδοθεί ή

          .συντελεστεί αντιστοίχως την έως την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συζήτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ως την άνω αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στο Δικαστήριο

            Η αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού αναστολής την και ακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την περιλαμβάνει μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο αιτιάσεις την που είχαν προταθεί με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
        . . . .     προδικαστική προσφυγή ή αφορού ηλεκτρονικού ν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία ενώ,πιον τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΑΕΠΠ ή το περιεχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο των

 . αποφάσεώ,ν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

  ,      . 1   372  . 4412/2016, Η αναθέτουσα αρχή εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον ασκήσει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν μπορεί
          να προβάλει και οψιγενείς την ισχυρισμού ηλεκτρονικού ς την αναφορικά με τους την επιτακτικού ηλεκτρονικού ς την λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγους την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίου

,         .συμφέροντος την οι οποίοι καθιστού ηλεκτρονικού ν αναγκαία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άμεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 103

             (10)  Ηως την άνω αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατατίθεται στο ως την αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
              κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πλήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού γνώ,ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρέλευση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προθεσμίας την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

      ,        έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προδικαστικής την προσφυγής την ενώ, η ανοιχτού ηλεκτρονικού δικάσιμος την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκδίκαση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
         (60)      αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού του

.δικογράφου 104

             . . . .,Αντίγραφο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με κλήση ανοιχτού ηλεκτρονικού κοινοποιείται με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού φροντίδα του αιτού ηλεκτρονικού ντος την προς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ΑΕΠΠ
  ,        ,      ,τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή αν δεν έχει ασκήσει αυτή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού και προς την κάθε τρίτο ενδιαφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο
              τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κλήτευση ανοιχτού ηλεκτρονικού του οποίου διατάσσει με πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού του ο Πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνεδρος την ή ο προεδρεύ ηλεκτρονικού ων του αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιου

           .   Δικαστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίου ή Τμήματος την έως την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ο ΚΗΜΔΗΣ αιτώ,ν
          υποχρεού ηλεκτρονικού ται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοη ανοιχτού ηλεκτρονικού θήματος την να προβεί στις την παραπάνω

     (2)       κοινοποιήσεις την εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την αποκλειστικής την προθεσμίας την δύ ηλεκτρονικού ο η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παραλαβή
     .     (10)   τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ως την άνω πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του Δικαστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίου Εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την αποκλειστικής την προθεσμίας την δέκα η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

             ως την άνω κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατατίθεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού παρέμβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού και διαβιβάζονται ο φάκελος την και οι
   .       από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνψεις την των παθη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ς την νομιμοποιού ηλεκτρονικού μενων Εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ίδιας την προθεσμίας την κατατίθενται στο

         .Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίζουν τους την ισχυρισμού ηλεκτρονικού ς την των διαδίκων

,            Επιπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσθετα η ανοιχτού ηλεκτρονικού παρέμβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος την στα λοιπά μέρη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
   (2)     ,    .  δίκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την δύ ηλεκτρονικού ο η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατάθεσή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αλλιώ,ς την λογίζεται ως την απαράδεκτη ανοιχτού ηλεκτρονικού Το διατακτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

      (15)       τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δικαστικής την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκδίδεται εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την δεκαπέντε η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συζήτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή
      .από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προθεσμία για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υποβολή υπομνη ανοιχτού ηλεκτρονικού μάτων
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             Η προθεσμία για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού και η ανοιχτού ηλεκτρονικού άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ενώ,πιον του αρμοδίου δικαστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίου
           ,  κωλύ ηλεκτρονικού ουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την μέχρι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οριστικής την δικαστικής την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την 

        . ,   εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιος την δικαστής την αποφανθεί διαφορετικά Επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού προθεσμία για
              τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού και η ανοιχτού ηλεκτρονικού άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού σή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κωλύ ηλεκτρονικού ουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνοδο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την για χρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

  (15)      ,      διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα δεκαπέντε η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την εάν με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσωρινή διαταγή
    .ο αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιος την δικαστής την αποφανθεί διαφορετικά 105      Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αιτήσεως την κατατίθεται

,        372 . 5  . 4412/2016.  παράβολο σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στο άρθρο παρ τουΝ

            Αν ο ενδιαφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενος την δεν αιτήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε ή αιτήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε ανεπιτυχώ,ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναστολή και η ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
           ,  υπογράφη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε και η ανοιχτού ηλεκτρονικού εκτέλεσή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ολοκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,θη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συζήτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εφαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζεται

  . 2   32  . . 18/1989. αναλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγως την η ανοιχτού ηλεκτρονικού παρ του άρθρου του π δ

             Αν το δικαστήριο ακυρώ,σει πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ή παράλειψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
,      ,         σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την το κύ ηλεκτρονικού ρος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τελευταίας την δεν θίγεται εκτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την αν πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτής την είχε ανασταλεί

    .         ,  η ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που η ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού δεν είναι άκυρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ο
    ,        373ενδιαφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενος την δικαιού ηλεκτρονικού ται να αξιώ,σει αποζη ανοιχτού ηλεκτρονικού μίωση ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα αναφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στο άρθρο

 . 4412/2016.του ν

      . 4412/2016,       Με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επιφύ ηλεκτρονικού λαξη ανοιχτού ηλεκτρονικού των διατάξεων του ν για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκδίκαση ανοιχτού ηλεκτρονικού των διαφορώ,ν του παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντος την 
     . . 18/1989.άρθρου εφαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζονται οι διατάξεις την του π δ

3.5  Ματαίωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17Διαδικ/κή Διεύθυνση:ασίας: Πελαγία Αράμβογλου

            ,  ,  Η αναθέτουσα αρχή ματαιώ,νει ή δύ ηλεκτρονικού ναται να ματαιώ,σει εν ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλω ή εν μέρει αιτιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
 ,          106  . 4412/2016, διαδικασία ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την για τους την λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγους την και υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την του άρθρου του ν μετά

      . από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την γνώ,μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιας την Επιτροπής την του Διαγωνισμού ηλεκτρονικού 

,           Επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αν διαπιστωθού ηλεκτρονικού ν σφάλματα ή παραλείψεις την σε οποιοδήποτε στάδιο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την 
, ,       ,       ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την μπορεί μετά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την γνώ,μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ως την άνω Επιτροπής την να ακυρώ,σει μερικώ,ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία ή να

              αναμορφώ,σει ανάλογα το αποτέλεσμά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή να αποφασίσει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επανάλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ψή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το ση ανοιχτού ηλεκτρονικού μείο που
     . εμφιλοχώ,ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού σε το σφάλμα ή η ανοιχτού ηλεκτρονικού παράλειψη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

,             Ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή ματαιώ,νει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν αυτή αποβεί άγονη ανοιχτού ηλεκτρονικού είτε
         ,    λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω μη ανοιχτού ηλεκτρονικού υποβολής την προσφοράς την είτε λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρριψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλων των προσφορώ,ν καθώ,ς την και στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

     .  7    105,     περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του δευτέρου εδαφίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου περί κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
.σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

     :   )      Επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την μπορεί να ματαιώ,σει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία α λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω παράτυπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διεξαγωγής την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την 
,              . 3 ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την εάν μπορεί να θεραπεύ ηλεκτρονικού σει το σφάλμα ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράλειψη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ του

 106  ,  )            άρθρου β αν οι οικονομικές την και τεχνικές την παράμετροι που σχετίζονται με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία
           ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την άλλαξαν ουσιωδώ,ς την και η ανοιχτού ηλεκτρονικού εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού του συμβατικού ηλεκτρονικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον

             ,  ) τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού αντικείμενο γ αν
  ,         ,  )    λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω ανωτέρας την βίας την δεν είναι δυνατή η ανοιχτού ηλεκτρονικού κανονική εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δ αν η ανοιχτού ηλεκτρονικού επιλεγείσα

       , )    . 3  4 προσφορά κριθεί ως την μη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την οικονομική άποψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ε στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού των παρ και του
 97,     ,  )      άρθρου περί χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου ισχύ ηλεκτρονικού ος την προσφορώ,ν στ για άλλους την επιτακτικού ηλεκτρονικού ς την λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγους την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίου

,  ,      .συμφέροντος την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την ιδίως την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιας την υγείας την ή προστασίας την του περιβάλλοντος την 

105  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
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4.     ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣ ΛΕΣΒΟΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥΥΜΒΑΣ ΛΕΣΒΟΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

4.1   (  , Εγγυ 13-17ήσεις: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αλ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου εκ/κή Διεύθυνση:τέλ. Βενιζέλου 13-17εση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου  κ/κή Διεύθυνση:αλ. Βενιζέλου 13-17ής: Πελαγία Αράμβογλου λ. Βενιζέλου 13-17ειτου 13-17ργίας: Πελαγία Αράμβογλου)

4.1.1      : Εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού καλής την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και καλής την λειτουργίας την 

          ,   Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπογραφή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την απαιτείται η ανοιχτού ηλεκτρονικού παροχή εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καλής την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το
 72 . 4  . 4412/2016,        4%   άρθρο παρ του ν το ύ ηλεκτρονικού ψος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οποίας την ανέρχεται σε ποσοστό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκτιμώ,μενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
           . αξίας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και κατατίθεται μέχρι και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπογραφή του συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού 

   ,     ,     'Η εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού καλής την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προκειμένου να γίνει αποδεκτή πρέπει να περιλαμβάνει κατ
     2.1.5.       ελάχιστον τα αναφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο στοιχεία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την και επιπλέον τον αριθμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

     .          και τον τίτλο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σχετικής την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Το περιεχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είναι σύ ηλεκτρονικού μφωνο με το υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδειγμα που
  περιλαμβάνεται στο  Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα V   τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την       72  . 4412/2016.και τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στο άρθρο του ν

            Η εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού καλής την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καλύ ηλεκτρονικού πτει συνολικά και χωρίς την διακρίσεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εφαρμογή
             .ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλων των ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και κάθε απαίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την έναντι του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου

        4.5,    Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τροποποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία συνεπάγεται αύ ηλεκτρονικού ξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
  ,          τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμβατικής την αξίας την ο ανάδοχος την οφείλει να καταθέσει μέχρι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπογραφή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τροποποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

,    ,       σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωματική εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού καλής την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την το ύ ηλεκτρονικού ψος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οποίας την ανέρχεται σε ποσοστό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
4%         . επί του ποσού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αύ ηλεκτρονικού ξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αξίας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

           ,Η εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού καλής την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καταπίπτει υπέρ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού παραβίαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  ,    ,    . από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον ανάδοχο των ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την αυτή ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα ορίζει

             Ο ΚΗΜΔΗΣ χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την ισχύ ηλεκτρονικού ος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καλής την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πρέπει να είναι μεγαλύ ηλεκτρονικού τερος την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον συμβατικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
   ,    (2) .χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την για διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα δύ ηλεκτρονικού ο μη ανοιχτού ηλεκτρονικού νώ,ν

/  /    /    /     Η Ο ΚΗΜΔΗΣι εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού εις την καλής την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επιστρέφεται ονται στο σύ ηλεκτρονικού νολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την του ς την μετά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ποσοτική
        .και ποιοτική παραλαβή του συνό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλου του αντικειμένου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

         Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που στο πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκολλο οριστικής την και ποσοτικής την παραλαβής την αναφέρονται
    ,       παρατη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρήσεις την ή υπάρχει εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμη ανοιχτού ηλεκτρονικού παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού επιστροφή των εγγυήσεων καλής την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

    ,     ,     γίνεται μετά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αντιμετώ,πιση ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μφωνα με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσα προβλέπονται των παρατη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρήσεων και του
. εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμου

4.1.2.    Εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού καλής την λειτουργίας την 

   «   »     Απαιτείται η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καλής την λειτουργίας την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αποκατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού των ελαττωμάτων
           που ανακύ ηλεκτρονικού πτουν ή των ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού μιώ,ν που προκαλού ηλεκτρονικού νται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την δυσλειτουργία των αυτοκινήτων και

      .      μη ανοιχτού ηλεκτρονικού χανη ανοιχτού ηλεκτρονικού μάτων κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίοδο εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καλής την λειτουργίας την Το ύ ηλεκτρονικού ψος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καλής την 
    2 %          λειτουργίας την ορίζεται σε ποσοστό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκτιμώ,μενη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αξίας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χωρίς την ΦΠΑ και για

        ,      ,χρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα Ι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την για τα είδη ανοιχτού ηλεκτρονικού κάθε ομάδας την 
  (12)         .τουλάχιστον δώ,δεκα μη ανοιχτού ηλεκτρονικού νώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οριστικής την παραλαβής την έκαστου είδους την 

              Η ανωτέρω εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατατίθεται μετά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν λήψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ισχύ ηλεκτρονικού ος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καλής την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και η ανοιχτού ηλεκτρονικού 
           επιστροφή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λαμβάνει χώ,ρα μετά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ολοκλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την περιό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδου εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καλής την 

,        6.6  λειτουργίας την σύ ηλεκτρονικού μφωνα και με τα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την 106.

106 Άρθρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016
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4.2   -   Σ ΛΕΣΒΟΥυ 13-17μβατικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό Πλ. Βενιζέλου 13-17αίσιο ΕφαρμοστέαΝομοθεσία

         . 4412/2016,    Κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εφαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζονται οι διατάξεις την του ν οι ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνροι τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την 
     . διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωματικά ο Αστικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την Κώ,δικας την 

4.3    Όροι εκ/κή Διεύθυνση:τέλ. Βενιζέλου 13-17εση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου σύμβαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου

4.3.1             Κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ο ανάδοχος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεί τις την υποχρεώ,σεις την στους την τομείς την του
,     ,      περιβαλλοντικού ηλεκτρονικού κοινωνικοασφαλιστικού ηλεκτρονικού και εργατικού ηλεκτρονικού δικαίου που έχουν θεσπισθεί με το

  ,   ,      ,δίκαιο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την το εθνικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την δίκαιο συλλογικές την συμβάσεις την ή διεθνείς την διατάξεις την περιβαλλοντικού ηλεκτρονικού 
   ,      κοινωνικοασφαλιστικού ηλεκτρονικού και εργατικού ηλεκτρονικού δικαίου οι οποίες την απαριθμού ηλεκτρονικού νται στο  X  Παράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα του

 Προσαρτήματος την Α΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  .  
              Η τήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω υποχρεώ,σεων από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον ανάδοχο και τους την υπεργολάβους την του ελέγχεται και

             βεβαιώ,νεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τα ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνργανα που επιβλέπουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και τις την αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιες την δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιες την 
             .αρχές την και υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την που ενεργού ηλεκτρονικού ν εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την των ορίων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ευθύ ηλεκτρονικού νη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αρμοδιό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τάς την τους την 

4.3.2           . 2939/2001,Στις την συμβάσεις την προμη ανοιχτού ηλεκτρονικού θειώ,ν προϊό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής την του ν
    .  4.3.1          επιπλέον του ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ περιλαμβάνεται ο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρος την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι ο ανάδοχος την υποχρεού ηλεκτρονικού ται κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

    ’          υπογραφή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και καθ ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκεια εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την να τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεί τις την υποχρεώ,σεις την των
 2  11   4     . 1   12    . 1   16παραγράφων και του άρθρου β ή και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου ή και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου

 .2939/2001.            του ν Η τήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των υποχρεώ,σεων ελέγχεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή μέσω του
        ( )αρχείου δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσιοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγεγραμμένων παραγωγώ,ν στο Εθνικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τρώ,ο Παραγωγώ,ν ΕΜΠΑ

      . . .     που τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρείται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού λεκτρονική σελίδα του ΕΟ ΚΗΜΔΗΣΑΝ εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προθεσμίας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού  ς την  4 παραγράφου του
 105άρθρου    .  4412/2016  του ν         ,  και αποτελεί προϋπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπογραφή του συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού στο

         .    οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ηλεκτρονικού ΕΜΠΑ του υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχρεου παραγωγού ηλεκτρονικού Η μη ανοιχτού ηλεκτρονικού τήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των
        υποχρεώ,σεων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την παραγράφου έχει τις την συνέπειες την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την  παραγράφου  7   105του άρθρου   του  

. 4412/2016.ν  107  .  

4.3.3.       : Ο ΚΗΜΔΗΣανάδοχος την δεσμεύ ηλεκτρονικού εται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι  

)            ,   α σε ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλα τα στάδια που προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δεν ενήργη ανοιχτού ηλεκτρονικού σε αθέμιτα παράνομα ή
        `       καταχρη ανοιχτού ηλεκτρονικού στικά και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι θα εξακολουθήσει να μη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ενεργεί κατ αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν τον τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο κατά το στάδιο

  , εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

)       ,      , β ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι θα δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,σει αμελλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τί στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού στιγμή που λάβει γνώ,ση ανοιχτού ηλεκτρονικού οποιαδήποτε
 (   )    ( ,  ,κατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμη ανοιχτού ηλεκτρονικού και ενδεχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού γκρουση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων προσωπικώ,ν οικογενειακώ,ν

,      ,   οικονομικώ,ν πολιτικώ,ν ή άλλων κοινώ,ν συμφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων συμπεριλαμβανομένων και
  )      αντικρουό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενων επαγγελματικώ,ν συμφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντων μεταξύ ηλεκτρονικού των νομίμων ή εξουσιοδοτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένων

            εκπροσώ,πων του καθώ,ς την και υπαλλήλων ή συνεργατώ,ν τους την οποίους την απασχολεί στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 ( . .   )        σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την π χ με σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού υπεργολαβίας την και μελώ,ν του προσωπικού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την που

 ’         /   εμπλέκονται καθ οιονδήποτε τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή και μπορού ηλεκτρονικού ν να
            ,επη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεάσουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έκβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού και τις την αποφάσεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την περί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεσή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
            οποτεδήποτε και εάν η ανοιχτού ηλεκτρονικού κατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτή προκύ ηλεκτρονικού ψει κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκεια εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την   108  .   

        ,      ,  Ο ΚΗΜΔΗΣι υποχρεώ,σεις την και οι απαγορεύ ηλεκτρονικού σεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ρήτρας την αυτής την ισχύ ηλεκτρονικού ουν αν ο ανάδοχος την είναι ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού για
    ,        .   ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλα τα μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καθώ,ς την και για τους την υπεργολάβους την που χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού σιμοποιεί Στο συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

           . περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσο του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσο και των υπεργολάβων του

107 Άρθρο 130 ν.4412/2016
108       Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016
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4.4 Υπεργολ. Βενιζέλου 13-17αβία

4.4.1.             Ο ΚΗΜΔΗΣ Ανάδοχος την δεν απαλλάσσεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την συμβατικές την του υποχρεώ,σεις την και ευθύ ηλεκτρονικού νες την λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω
   /     .    ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τμήματος την τμη ανοιχτού ηλεκτρονικού μάτων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σε υπεργολάβους την Η τήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού των

  . 2   18  . 4412/2016       υποχρεώ,σεων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπεργολάβους την δεν αίρει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ευθύ ηλεκτρονικού νη ανοιχτού ηλεκτρονικού του
 . κυρίου αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου

4.4.2.             Κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπογραφή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ο κύ ηλεκτρονικού ριος την ανάδοχος την υποχρεού ηλεκτρονικού ται να αναφέρει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
   ,         αναθέτουσα αρχή το ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννομα τα στοιχεία επικοινωνίας την και τους την νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιμους την εκπροσώ,πους την των

 ,       ,     υπεργολάβων του οι οποίοι συμμετέχουν στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτής την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον είναι γνωστά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
  .   ,       συγκεκριμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού χρονική στιγμή Επιπλέον υποχρεού ηλεκτρονικού ται να γνωστοποιεί στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή

    ,      ,    κάθε αλλαγή των πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφοριώ,ν αυτώ,ν κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκεια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καθώ,ς την και τις την 
      ,      απαιτού ηλεκτρονικού μενες την πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ροφορίες την σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο τον οποίο ο κύ ηλεκτρονικού ριος την ανάδοχος την 
      ,    χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού σιμοποιεί εν συνεχεία στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού προσκομίζοντας την τα σχετικά

/  συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικά δη ανοιχτού ηλεκτρονικού λώ,σεις την συνεργασίας την 109.        Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού διακοπής την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συνεργασίας την του Αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου με
/    ,       υπεργολάβο υπεργολάβους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την υποχρεού ηλεκτρονικού ται σε άμεση ανοιχτού ηλεκτρονικού γνωστοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

    ,         διακοπής την αυτής την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Αναθέτουσα Αρχή οφείλει δε να διασφαλίσει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ομαλή εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού του
/        ,        τμήματος την των τμη ανοιχτού ηλεκτρονικού μάτων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είτε από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον ίδιο είτε από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την νέο υπεργολάβο τον οποίο θα

        . γνωστοποιήσει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ως την άνω διαδικασία

4.4.3.           Η αναθέτουσα αρχή επαλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεύ ηλεκτρονικού ει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνδρομή των λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγων αποκλεισμού ηλεκτρονικού για τους την 
,       2.2.3.      υπεργολάβους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την αυτοί περιγράφονται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο και με τα αποδεικτικά μέσα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

 2.2.9.2  ,  ( ) ( )  , ( ) ( )  παραγράφου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον το α τμήμα τα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την το α οποίο α ο ανάδοχος την 
       ,     προτίθεται να αναθέσει υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την μορφή υπεργολαβίας την σε τρίτους την υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

    (30%)     .  ,    του τριάντα τοις την εκατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συνολικής την αξίας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Επιπλέον προκειμένου να μη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
    . 2   18  . 4412/2016,    αθετού ηλεκτρονικού νται οι υποχρεώ,σεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν δύ ηλεκτρονικού ναται να επαλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεύ ηλεκτρονικού σει τους την 

               . ως την άνω λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγους την και για τμήμα ή τμήματα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που υπολείπονται του ως την άνω ποσοστού ηλεκτρονικού 

             Όταν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ως την άνω επαλήθευση ανοιχτού ηλεκτρονικού προκύ ηλεκτρονικού πτει ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι συντρέχουν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγοι αποκλεισμού ηλεκτρονικού απαιτεί ή δύ ηλεκτρονικού ναται
    ,       .  5   6  να απαιτήσει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αντικατάστασή του κατά τα ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα αναφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στις την παρ και του

 131  . 4412/2016. άρθρου του ν

4.5      Τροποποίη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 σύμβαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:ατά τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 διάρκ/κή Διεύθυνση:ειά τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου110

        ,      Η σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού μπορεί να τροποποιείται κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκειά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χωρίς την να απαιτείται νέα διαδικασία
 ,            132  .σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την και τις την προϋποθέσεις την του άρθρου του ν

4412/2016       .    . 11   221  .και κατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπιν γνωμοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Επιτροπής την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την περ β τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν
4412/111 112

         ,      203  .Μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λύ ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έκπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το άρθρο του ν
4412/2016    5.2.  και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την 113,       ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την και σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού καταγγελίας την για ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλους την 

   4.6,    . ( ),       λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αυτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την περ α η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή δύ ηλεκτρονικού ναται να προσκαλέσει

109 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
110  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016
111 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του  άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση των Κεντρικών

Αρχών Αγορών,  για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών -  πλαίσιο και  συμβάσεων κεντρικών προμήθειών που συνάπτονται  από αυτές,
γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)

112 Δυνατότητα της  Α.Α.  να προβλέψει  στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις.  Στην  περίπτωση αυτή και  εφόσον  πρόκειται  για
σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις,
επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες
αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους
μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης
(Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του ν. 4412/2016).

113       Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016

. σελ 55

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




 ,           τον επό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο κατά σειρά κατάταξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα που συμμετέχει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρού ηλεκτρονικού σα διαδικασία
           ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συγκεκριμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο

  ,             αντικείμενο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με τους την ίδιους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την και προϋποθέσεις την και σε τίμη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα που δεν θα
       (  )υπερβαίνει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσφορά που αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την είχε υποβάλει ρήτρα υποκατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 114.   Η σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
           συνάπτεται εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τεθείσας την προθεσμίας την περιέλθει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή έγγραφη ανοιχτού ηλεκτρονικού και

  .          ανεπιφύ ηλεκτρονικού λακτη ανοιχτού ηλεκτρονικού αποδοχή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Η άπρακτη ανοιχτού ηλεκτρονικού πάροδος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προθεσμίας την θεωρείται ως την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρριψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
. πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

4.6     Δικ/κή Διεύθυνση:αίωμαμονομερούς: Πελαγία Αράμβογλου λ. Βενιζέλου 13-17ύση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου σύμβαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου115 

4.6.1.    ,         ,  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί με τις την προϋποθέσεις την που ορίζουν οι κείμενες την διατάξεις την να
        , :καταγγείλει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκεια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκτέλεσής την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον

)      ,      .  4   132  .α η ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού υποστεί ουσιώ,δη ανοιχτού ηλεκτρονικού τροποποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έννοια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου του ν
4412/2016,        που θα απαιτού ηλεκτρονικού σε νέα διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

)  ,       ,       β ο ανάδοχος την κατά το χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τελού ηλεκτρονικού σε σε μια από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την καταστάσεις την που
   2.2.3.1  ,    ,        αναφέρονται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο και ως την εκ τού ηλεκτρονικού του θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

   ,διαδικασία σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

)             γ η ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω σοβαρής την παραβίαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των υποχρεώ,σεων
        2014/24/ ,      που υπέχει από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την Συνθήκες την και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν Ο ΚΗΜΔΗΣδη ανοιχτού ηλεκτρονικού γία ΕΕ η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία έχει αναγνωριστεί με από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
          258  .του Δικαστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρίου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στο πλαίσιο διαδικασίας την δυνάμει του άρθρου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ΣΛΕΕ

)    ,      ,   δ ο ανάδοχος την καταδικαστεί αμετάκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκεια εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την για ένα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
     . 2.2.3.1  ,τα αδικήματα που αναφέρονται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την 

)             ε ο ανάδοχος την πτωχεύ ηλεκτρονικού σει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής την εκκαθάριση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή τεθεί υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αναγκαστική
           διαχείριση ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκκαθαριστή ή από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού ηλεκτρονικού 

          συμβιβασμού ηλεκτρονικού ή αναστείλει τις την επιχειρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματικές την του δραστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τες την ή υπαχθεί σε διαδικασία
             ,εξυγίανση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και δεν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεί τους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την αυτής την ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη ανοιχτού ηλεκτρονικού κατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

   ,     . προκύ ηλεκτρονικού πτουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμοια διαδικασία προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού σε εθνικές την διατάξεις την νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμου

        ,       Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καταγγείλει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προϋπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι ο ανάδοχος την ο
             οποίος την θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτή αποδεικνύ ηλεκτρονικού ει

       ,        ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι είναι σε θέση ανοιχτού ηλεκτρονικού να εκτελέσει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού λαμβάνοντας την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνψη ανοιχτού ηλεκτρονικού τις την ισχύ ηλεκτρονικού ουσες την διατάξεις την και τα
       . μέτρα για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού συνέχιση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επιχειρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματικής την του λειτουργίας την 

)             στ ο ανάδοχος την παραβεί αποδεδειγμένα τις την υποχρεώ,σεις την του που απορρέουν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν δέσμευση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
  .  4.3.3.   ,       ακεραιό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την ως την αναλυτικά περιγράφονται στο συνη ανοιχτού ηλεκτρονικού μμένο στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

  .παρού ηλεκτρονικού σα σχέδιο σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

114       Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. 
 Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι,
σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

115 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.      ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣ ΛΕΣΒΟΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥΥΜΒΑΣ ΛΕΣΒΟΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

5.1  Τρό ηλεκτρονικό πος: Πελαγία Αράμβογλου πλ. Βενιζέλου 13-17η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ρωμής: Πελαγία Αράμβογλου116 

5.1.1.            Ηπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμή του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου θα πραγματοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί με τον πιο κάτω τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο : 

)α   Το 100%         .   τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμβατικής την αξίας την μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οριστική παραλαβή των υλικώ,ν Ο ΚΗΜΔΗΣ   εν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπος την 
      .πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμής την εφαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζεται και στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ματικώ,ν παραδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσεων

            Η πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμή του συμβατικού ηλεκτρονικού τιμήματος την θα γίνεται με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού των νομίμων παραστατικώ,ν
         200 . 4  . 4412/2016και δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικώ,ν που προβλέπονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την διατάξεις την του άρθρου παρ του ν 117,

             καθώ,ς την και κάθε άλλου δικαιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικού ηλεκτρονικού που τυχό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν ήθελε ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιες την υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίες την που
     .διενεργού ηλεκτρονικού ν τον έλεγχο και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμή  

5.1.2. To    ν Ανάδοχο βαρύ ηλεκτρονικού νουν    ,     ,  οι υπέρ τρίτων κρατήσεις την ως την και κάθε άλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού επιβάρυνση ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μφωνα με
  ,   . . .,       τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κείμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού νομοθεσία μη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού του υλικού ηλεκτρονικού στον τό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο
         .     και με τον τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο που προβλέπεται στα έγγραφα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ιδίως την βαρύ ηλεκτρονικού νεται με τις την ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλουθες την 

: κρατήσεις την 

)  0,07%            α Κράτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία υπολογίζεται επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αξίας την κάθε πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμής την προ φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων και κρατήσεων
 ,           τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αρχικής την καθώ,ς την και κάθε συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωματικής την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την υπέρ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Ενιαίας την Ανεξάρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αρχής την 

   (  4 .4013/2011  )Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται άρθρο Ν ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπως την ισχύ ηλεκτρονικού ει  118

)    0,02%         ,   β Κράτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ύ ηλεκτρονικού ψους την υπέρ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ανάπτυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και συντήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του Ο ΚΗΜΔΗΣΠΣ ΕΣΗΔΗΣ η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία
   ,  ,  ,     .υπολογίζεται επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αξίας την εκτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την ΦΠΑ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αρχικής την καθώ,ς την και κάθε συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωματικής την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

              Το ποσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παρακρατείται σε κάθε πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμή από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αναθέτουσα αρχή στο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννομα και για
         . 6   36  .λογαριασμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την του Υ πουργείου Ψη ανοιχτού ηλεκτρονικού φιακής την Διακυβέρνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ του άρθρου του ν

4412/2016119

)  0,06%            γ Κράτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία υπολογίζεται επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αξίας την κάθε πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμής την προ φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων και κρατήσεων
          τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αρχικής την καθώ,ς την και κάθε συμπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωματικής την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την υπέρ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αρχής την Εξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

  (  350 . 3  . 4412/2016)Προδικαστικώ,ν Προσφυγώ,ν άρθρο παρ του ν 120 .

            Ο ΚΗΜΔΗΣι υπέρ τρίτων κρατήσεις την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκεινται στο εκάστοτε ισχύ ηλεκτρονικού ον αναλογικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τέλος την χαρτοσήμου και στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
’    .επ αυτού ηλεκτρονικού εισφορά υπέρ Ο ΚΗΜΔΗΣΓΑ

            Με κάθε πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμή θα γίνεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κείμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού νομοθεσία παρακράτη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρου
    .εισοδήματος την επί του καθαρού ηλεκτρονικού ποσού ηλεκτρονικού 

116      Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια του άρθρου 5
του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα
με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019
(Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων. 

117 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. 
118 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.
119 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως

άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών  της παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016

120 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β'  969)  “Καθορισμός  του χρόνου,  τρόπου υπολογισμού  της  διαδικασίας παρακράτησης  και
απόδοσης  της  κράτησης  0,06%  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π.),  καθώς  και  των  λοιπών  λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.

. σελ 57





5.2     -  Κήρυ 13-17ξη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 οικ/κή Διεύθυνση:ονομικ/κή Διεύθυνση:ούφορέα εκ/κή Διεύθυνση:πτώτου 13-17 Κυ 13-17ρώσεις: Πελαγία Αράμβογλου

5.2.1.     Ο ΚΗΜΔΗΣ ανάδοχος την κη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρύ ηλεκτρονικού σσεται υποχρεωτικά έκπτωτος την 121       από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού και από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κάθε δικαίωμα
   ,      ,     που απορρέει από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αυτήν με από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την ύ ηλεκτρονικού στερα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την γνωμοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του

   (    ):αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιου συλλογικού ηλεκτρονικού οργάνου Επιτροπή Παρακολού ηλεκτρονικού θη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και Παραλαβής την 

)    . 7   105     ,α στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρ του άρθρου περί κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και σύ ηλεκτρονικού ναψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

)              /β στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού που δεν εκπλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,σει τις την υποχρεώ,σεις την του που απορρέουν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ή και
        ,      δεν συμμορφωθεί με τις την σχετικές την γραπτές την εντολές την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσίας την που είναι σύ ηλεκτρονικού μφωνες την με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

    ,       ,σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ή τις την κείμενες την διατάξεις την εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την του συμφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένου χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

)    ,           γ εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον δεν φορτώ,σει δεν παραδώ,σει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν
              επισκευάσει ή δεν συντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο ή στον χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που του

,       206  . 4412/2016. δοθεί σύ ηλεκτρονικού μφωνα με ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσα προβλέπονται στο άρθρο του ν

            Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού συνδρομής την λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγου έκπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ως την άνω
 ,           ,   περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού γ η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή δύ ηλεκτρονικού ναται να κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού οποία
     203   .  4412/2016    μνη ανοιχτού ηλεκτρονικού μονεύ ηλεκτρονικού ει τις την διατάξεις την του άρθρου του ν και περιλαμβάνει συγκεκριμένη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

         ,   περιγραφή των ενεργειώ,ν στις την οποίες την οφείλει να προβεί ο ανάδοχος την προκειμένου να συμμορφωθεί
(     -      (15) -    μέσα σε εύ ηλεκτρονικού λογη ανοιχτού ηλεκτρονικού προθεσμία και ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχι μικρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερη ανοιχτού ηλεκτρονικού των δεκαπέντε η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν που ορίζεται με σχετική

),      .        πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ανωτέρω ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αν η ανοιχτού ηλεκτρονικού προθεσμία που τεθεί με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ειδική
,  ,      ,      ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού παρέλθει χωρίς την ο ανάδοχος την να συμμορφωθεί κη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρύ ηλεκτρονικού σσεται έκπτωτος την μέσα σε προθεσμία

 (30)         ,    τριάντα η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άπρακτη ανοιχτού ηλεκτρονικού πάροδο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προθεσμίας την συμμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρφωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 .αναθέτουσας την αρχής την 

            Ο ΚΗΜΔΗΣ ανάδοχος την δεν κη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρύ ηλεκτρονικού σσεται έκπτωτος την για λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγους την που αφορού ηλεκτρονικού ν σε υπαιτιό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα του φορέα
        .εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή αν συντρέχουν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγοι ανωτέρας την βίας την 

  ,      , ,   Στον οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα που κη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρύ ηλεκτρονικού σσεται έκπτωτος την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού επιβάλλονται με από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού του
 ,      ,   αποφαινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου οργάνου ύ ηλεκτρονικού στερα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την γνωμοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιου οργάνου το οποίο υποχρεωτικά

     ,    :καλεί τον ενδιαφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο προς την παροχή εξη ανοιχτού ηλεκτρονικού γήσεων αθροιστικά οι παρακάτω κυρώ,σεις την 

)            ,α ολική κατάπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγύ ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμμετοχής την ή καλής την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατά περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

)   ,       ,  β Καταλογισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την του διαφέροντος την που προκύ ηλεκτρονικού πτει εις την βάρος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον αυτή
  ,         ,προμη ανοιχτού ηλεκτρονικού θευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν προση ανοιχτού ηλεκτρονικού κό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντως την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον έκπτωτο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα

          αναθέτοντας την το ανεκτέλεστο αντικείμενο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στον επό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο κατά σειρά κατάταξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
          .   οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα που είχε λάβει μέρος την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Αν ο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την 

         ,   φορέας την του προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενου εδαφίου δεν αποδεχθεί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή
    ,        μπορεί να προμη ανοιχτού ηλεκτρονικού θευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν προση ανοιχτού ηλεκτρονικού κό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντως την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον έκπτωτο

 ,           οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τρίτο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα είτε με διενέργεια νέας την διαδικασίας την ανάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
      ,    ,σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είτε με προσφυγή στη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία διαπραγμάτευση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χωρίς την προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γού ηλεκτρονικού μενη ανοιχτού ηλεκτρονικού δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίευση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

      32  . 4412/2016.    εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις την του άρθρου του ν Το διαφέρον υπολογίζεται με
  :τον ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλουθο τύ ηλεκτρονικού πο

 = (  ) x  :  =         , Δ ΤΚΤ ΤΚΕ Π Όπου Δ Διαφέρον που θα προκύ ηλεκτρονικού ψει εις την βάρος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον
           αυτή προμη ανοιχτού ηλεκτρονικού θευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν προση ανοιχτού ηλεκτρονικού κό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντως την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον έκπτωτο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

,      .      ,  φορέα σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα ανωτέρω αναφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα Το διαφέρον λαμβάνει θετικές την τιμές την αλλιώ,ς την 
   .θεωρείται ίσο με μη ανοιχτού ηλεκτρονικού δέν

 =      ,     ΤΚΤ Τιμή κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προμήθειας την των αγαθώ,ν που δεν προσκομίστη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν προση ανοιχτού ηλεκτρονικού κό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντως την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
      .τον έκπτωτο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα στον νέο ανάδοχο

121 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 

. σελ 58





 =      ,     ΤΚΕ Τιμή κατακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προμήθειας την των αγαθώ,ν που δεν προσκομίστη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν προση ανοιχτού ηλεκτρονικού κό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντως την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
   ,           τον έκπτωτο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία κη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρύ ηλεκτρονικού χθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε έκπτωτος την ο

 .οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την φορέας την 

 =          Π Συντελεστής την προσαύ ηλεκτρονικού ξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσδιορισμού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έμμεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού μίας την που προκαλείται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν
            1,01. αναθέτουσα αρχή από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έκπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου ο οποίος την λαμβάνει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν τιμή

           Ο ΚΗΜΔΗΣ καταλογισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την του διαφέροντος την επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα με από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
 ,        (18)    αναθέτουσας την αρχής την που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ, μη ανοιχτού ηλεκτρονικού νώ,ν μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

       ,     έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκπτώ,του και εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον κατακυρωθεί η ανοιχτού ηλεκτρονικού 
           προμήθεια των αγαθώ,ν που δεν προσκομίστη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν προση ανοιχτού ηλεκτρονικού κό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνντως την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον έκπτωτο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα

   .          σε τρίτο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν είσπραξη ανοιχτού ηλεκτρονικού του διαφέροντος την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον έκπτωτο οικονομικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορέα
         .   μπορεί να εφαρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνζεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού διαδικασία του Κώ,δικα Είσπραξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσιων Εσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδων Το διαφέρον

    .εισπράττεται υπέρ τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την 

5.2.2.      -          Αν το υλικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού του συμβατικού ηλεκτρονικού χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου και
       ,     206  .4412/16,μέχρι λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που χορη ανοιχτού ηλεκτρονικού γήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε σύ ηλεκτρονικού μφωνα με το άρθρο του Ν

 επιβάλλεται πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνστιμο122    (5%)        πέντε τοις την εκατό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμβατικής την αξίας την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ποσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την που
 .παραδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμα

          Το παραπάνω πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνστιμο υπολογίζεται επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμβατικής την αξίας την των εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμα παραδοθέντων
,   .          υλικώ,ν χωρίς την ΦΠΑ Εάν τα υλικά που παραδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμα επη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεάζουν τη ανοιχτού ηλεκτρονικού χρη ανοιχτού ηλεκτρονικού σιμοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

    ,        των υλικώ,ν που παραδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν εμπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμα το πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνστιμο υπολογίζεται επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμβατικής την αξίας την 
   .τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συνολικής την ποσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την αυτώ,ν

         -   Κατά τον υπολογισμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την του χρονικού ηλεκτρονικού διαστήματος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την καθυστέρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την για φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ή
  ,      ,    αντικατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού των υλικώ,ν με από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού του αποφαινομένου οργάνου ύ ηλεκτρονικού στερα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την γνωμοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού 

  ,          ,  του αρμοδίου οργάνου δεν λαμβάνεται υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ο χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την που παρήλθε πέραν του εύ ηλεκτρονικού λογου κατά τα
   ,          ,διάφορα στάδια των διαδικασιώ,ν για το οποίο δεν ευθύ ηλεκτρονικού νεται ο ανάδοχος την και παρατείνεται

,    - .αντίστοιχα ο χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

    ,        Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οικονομικώ,ν φορέων το πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνστιμο και οι τό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκοι επιβάλλονται αναλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγως την σε
    .ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλα τα μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ένωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

5.3        Διοικ/κή Διεύθυνση:η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17τικ/κή Διεύθυνση:ές: Πελαγία Αράμβογλου προσφυ 13-17γές: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:ατά τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 διαδικ/κή Διεύθυνση:ασία εκ/κή Διεύθυνση:τέλ. Βενιζέλου 13-17εση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου των συ 13-17μβάσεων123  

           ,   Ο ΚΗΜΔΗΣ ανάδοχος την μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος την του κυρώ,σεις την δυνάμει των
   5.2 (     -  ),  6.1. (  ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων των άρθρων Κήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού οικονομικού ηλεκτρονικού φορέα εκπτώ,του Κυρώ,σεις την Χ92),ρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

),  6.4.  (    –  ),    ’   υλικώ,ν Από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρριψη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμβατικώ,ν υλικώ,ν αντικατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού καθώ,ς την και κατ εφαρμογή των
            συμβατικώ,ν ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρων να ασκήσει προσφυγή για λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγους την νομιμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την και ουσίας την ενώ,πιον του φορέα

        (30)      που εκτελεί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
       .     κοινοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την πλήρους την γνώ,ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σχετικής την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Η εμπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμη ανοιχτού ηλεκτρονικού άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

    .      προσφυγής την αναστέλλει τις την επιβαλλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενες την κυρώ,σεις την Επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφυγής την αποφασίζει το αρμοδίως την 
 ,          αποφαινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνργανο ύ ηλεκτρονικού στερα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την γνωμοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου στο τελευταίο εδάφιο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

    11    221   .4412/2016  ,   περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παραγράφου του άρθρου του ν οργάνου εντό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την προθεσμίας την 
 (30)     ,     .  τριάντα η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού σή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την άλλως την θεωρείται ως την σιωπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,ς την απορριφθείσα Κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

          .  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αυτής την δεν χωρεί η ανοιχτού ηλεκτρονικού άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού άλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οποιασδήποτε φύ ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικής την προσφυγής την Αν κατά
             τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την που επιβάλλει κυρώ,σεις την δεν ασκη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί εμπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμα η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
    ,    .   από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το αποφαινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο αρμοδίως την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνργανο η ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού καθίσταται οριστική Αν ασκη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί εμπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμα

,         .προσφυγή αναστέλλονται οι συνέπειες την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την μέχρι αυτή να οριστικοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί
122 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
123 Άρθρο  205  του  ν.  4412/2016.  Για  την  εξέταση  των  προβλεπόμενων  προσφυγών,  συγκροτείται  ειδικό  γνωμοδοτικό  όργανο,  τριμελές  ή

πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που
ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.
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5.4   Δικ/κή Διεύθυνση:αστικ/κή Διεύθυνση:ή επίλ. Βενιζέλου 13-17υ 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 διαφορών

           Κάθε διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικού των συμβαλλό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενων μερώ,ν που προκύ ηλεκτρονικού πτει από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την συμβάσεις την που
      ,       συνάπτονται στο πλαίσιο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επιλύ ηλεκτρονικού εται με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφυγής την ή

     ,     ,  αγωγής την στο Διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Εφετείο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Περιφέρειας την στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία εκτελείται εκάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατά τα
   .  1    6    205   .  4412/2016ειδικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερα οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στις την παρ έως την και του άρθρου Α του ν 124.    Πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

          άσκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προσφυγής την στο Διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την Εφετείο προη ανοιχτού ηλεκτρονικού γείται υποχρεωτικά η ανοιχτού ηλεκτρονικού τήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
      205  . 4412/2016    5.3ενδικοφανού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την που προβλέπεται στο άρθρο του ν και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο

 ,       .     τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την διαφορετικά η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφυγή απορρίπτεται ως την απαράδεκτη ανοιχτού ηλεκτρονικού Αν ο ανάδοχος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
  ,             . σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είναι κοινοπραξία η ανοιχτού ηλεκτρονικού προσφυγή ασκείται είτε από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ίδια είτε από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλα τα μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Δεν

          ,  απαιτείται η ανοιχτού ηλεκτρονικού τήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ενδικοφανού ηλεκτρονικού ς την διαδικασίας την αν ασκείται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον ενδιαφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο αγωγή στο
           δικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγραφο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οποίας την δεν σωρεύ ηλεκτρονικού εται αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα ακύ ηλεκτρονικού ρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή τροποποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διοικη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικής την πράξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή

.παράλειψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

124 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016. 
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6.     Χ4 με λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς»,ΡΟΝΟΣ ΛΕΣΒΟΥΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥΕΚΤΕΛΕΣ ΛΕΣΒΟΥΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

6.1   Χ4 με λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς»,ρό ηλεκτρονικό νος: Πελαγία Αράμβογλου παράδοση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου υ 13-17λ. Βενιζέλου 13-17ικ/κή Διεύθυνση:ών

6.1.1.          , Ο ΚΗΜΔΗΣ ανάδοχος την υποχρεού ηλεκτρονικού ται να παραδώ,σει τα οχήματα και τα παρελκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα   σύμφωνα με ό ηλεκτρονικό σα
  . 141/2021   (  ),ορίζονται στη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ν αριθμ μελ. Βενιζέλου 13-17έτη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 Παράρτη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μα Ι       μετά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συνεννό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδια

.Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσία

        ,      Ο ΚΗΜΔΗΣ συμβατικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των υλικώ,ν μπορεί να παρατείνεται πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού του
   ,      :  )αρχικού ηλεκτρονικού συμβατικού ηλεκτρονικού χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την ακό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλουθες την σωρευτικές την προϋποθέσεις την α

     132       ,  )  τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρού ηλεκτρονικού νται οι ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνροι του άρθρου περί τροποποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμβάσεων κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού διάρκειά τους την β έχει
         εκδοθεί αιτιολογη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένη ανοιχτού ηλεκτρονικού από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού του αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιου αποφαινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου οργάνου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την αρχής την 

     ,      μετά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την γνωμοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιου συλλογικού ηλεκτρονικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αναθέτουσας την 
     ,       ,  αρχής την και εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον συμφωνεί ο ανάδοχος την είτε ύ ηλεκτρονικού στερα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την σχετικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου το οποίο

        ,  )    υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού του συμβατικού ηλεκτρονικού χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου γ το χρονικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την διάστη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
          .    παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είναι ίσο ή μικρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντερο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον αρχικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την συμβατικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
    ,       παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του συμβατικού ηλεκτρονικού χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ο χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δεν συνυπολογίζεται στον

  συμβατικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 125.

           ,Στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του συμβατικού ηλεκτρονικού χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την έπειτα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου
       5.2.2  .επιβάλλονται οι κυρώ,σεις την που προβλέπονται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

      ,   Με αιτιολ. Βενιζέλου 13-17ογη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μένη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 από ηλεκτρονικό φαση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 του 13-17 αρμό ηλεκτρονικό διου 13-17 αποφαινό ηλεκτρονικό μενου 13-17 οργάνου 13-17 η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 οποία εκ/κή Διεύθυνση:δίδεται
      .  ’   .  11    221   .ύστερα από ηλεκτρονικό γνωμοδό ηλεκτρονικό τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 του 13-17 οργάνου 13-17 τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου περ β τη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου παρ του 13-17 άρθρου 13-17 του 13-17 ν

4412/2016,          ο συ 13-17μβατικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό ς: Πελαγία Αράμβογλου χ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ρό ηλεκτρονικό νος: Πελαγία Αράμβογλου φό ηλεκτρονικό ρτωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου παράδοση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου των υ 13-17λ. Βενιζέλου 13-17ικ/κή Διεύθυνση:ών μπορεί να
.  μετατίθεται          Μετάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού επιτρέπεται μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνταν συντρέχουν λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγοι ανωτέρας την βίας την ή άλλοι

  ,        ιδιαιτέρως την σοβαροί λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγοι που καθιστού ηλεκτρονικού ν αντικειμενικώ,ς την αδύ ηλεκτρονικού νατη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εμπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμη ανοιχτού ηλεκτρονικού παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού των
 .         συμβατικώ,ν ειδώ,ν Στις την περιπτώ,σεις την μετάθεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του συμβατικού ηλεκτρονικού χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου φό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δεν

 .επιβάλλονται κυρώ,σεις την 

6.1.2.      ,      Εάν λήξει ο συμβατικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την χωρίς την να υποβλη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί εγκαίρως την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα παράταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
,     ,    ,  ,      ,   ή εάν λήξει ο παραταθείς την κατά τα ανωτέρω χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την χωρίς την να παραδοθεί το υλικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ο ανάδοχος την 

 .κη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρύ ηλεκτρονικού σσεται έκπτωτος την 

6.1.3.           ,  Ο ΚΗΜΔΗΣ ανάδοχος την υποχρεού ηλεκτρονικού ται να ειδοποιεί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσία που εκτελεί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προμήθεια τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αποθήκη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
      ,       υποδοχής την των υλικώ,ν και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επιτροπή παραλαβής την για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία που προτίθεται να

  ,   (5)   .παραδώ,σει το υλικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τουλάχιστον πέντε εργάσιμες την η ανοιχτού ηλεκτρονικού μέρες την νωρίτερα

        ,     Μετά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κάθε προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού υλικού ηλεκτρονικού στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αποθήκη ανοιχτού ηλεκτρονικού υποδοχής την αυτώ,ν ο ανάδοχος την υποχρεού ηλεκτρονικού ται να
   ,       ,   υποβάλει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσία αποδεικτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την θεωρη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον υπεύ ηλεκτρονικού θυνο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αποθήκη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την στο οποίο

   ,   ,         αναφέρεται η ανοιχτού ηλεκτρονικού η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερομη ανοιχτού ηλεκτρονικού νία προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την το υλικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την η ανοιχτού ηλεκτρονικού ποσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα και ο αριθμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σε
   .εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οποίας την προσκομίστη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε

125       Παρ. 1 και 2 άρθρου 206
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6.2   -     Παραλ. Βενιζέλου 13-17αβή υ 13-17λ. Βενιζέλου 13-17ικ/κή Διεύθυνση:ών Χ4 με λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς»,ρό ηλεκτρονικό νος: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αι τρό ηλεκτρονικό πος: Πελαγία Αράμβογλου παραλ. Βενιζέλου 13-17αβής: Πελαγία Αράμβογλου υ 13-17λ. Βενιζέλου 13-17ικ/κή Διεύθυνση:ών

6.2.1. H       ,     ,  παραλαβή των υλικώ,ν γίνεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιτροπές την πρωτοβάθμιες την ή και δευτεροβάθμιες την που
    .  11  .     221  .4412/16συγκροτού ηλεκτρονικού νται σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ περ β του άρθρου του Ν 126   σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα

   208        οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στο άρθρο του ως την άνω νό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμου και τοΠαράρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα VI   (  )τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την σχέδιο σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την . 

           Κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν διαδικασία παραλαβής την των υλικώ,ν διενεργείται ποσοτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την και ποιοτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την έλεγχος την και
        .      εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμη ανοιχτού ηλεκτρονικού θευτής την Ο ΚΗΜΔΗΣ ποιοτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την έλεγχος την των υλικώ,ν
 γίνεται με  ,       .μακροσκοπικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την έλεγχο με μη ανοιχτού ηλεκτρονικού χανική εξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού και με πρακτική δοκιμασία

        .Το κό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνστος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την διενέργειας την των ελέγχων βαρύ ηλεκτρονικού νει τον ανάδοχο

  ,       Η επιτροπή παραλαβής την μετά τους την προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενους την ελέγχους την συντάσσει πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκολλα
(  –  -       –    )μακροσκοπικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την οριστικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παραλαβής την του υλικού ηλεκτρονικού με παρατη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρήσεις την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρριψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των υλικώ,ν

   .3   208  . 4412/16.σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ του άρθρου του ν

       (  –  )Τα πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκολλα που συντάσσονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τις την επιτροπές την πρωτοβάθμιες την δευτεροβάθμιες την 
    .κοινοποιού ηλεκτρονικού νται υποχρεωτικά και στους την αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχους την 

           ,  Υ λικά που απορρίφθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν ή κρίθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν παραλη ανοιχτού ηλεκτρονικού πτέα με έκπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού επί τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμβατικής την τιμής την με βάση ανοιχτού ηλεκτρονικού 
       ,   τους την ελέγχους την που πραγματοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού σε η ανοιχτού ηλεκτρονικού πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής την μπορού ηλεκτρονικού ν να

          παραπέμπονται για επανεξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής την ύ ηλεκτρονικού στερα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αίτη ανοιχτού ηλεκτρονικού μα του
      . 5   208  .4412/16.   αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου ή αυτεπάγγελτα σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ του άρθρου του ν Τα έξοδα βαρύ ηλεκτρονικού νουν

    .σε κάθε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τον ανάδοχο

,            Επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εάν ο τελευταίος την διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστη ανοιχτού ηλεκτρονικού ριακώ,ν εξετάσεων που
         διενεργήθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρωτοβάθμιες την ή δευτεροβάθμιες την επιτροπές την παραλαβής την μπορεί να ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τήσει

     ,     εγγράφως την εξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού κατ΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικώνεφεση ανοιχτού ηλεκτρονικού των οικείων αντιδειγμάτων μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20)           ,    η ανοιχτού ηλεκτρονικού μερώ,ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν γνωστοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού σε αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν των αποτελεσμάτων τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την αρχικής την εξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με τον

     . 8   208  .4412/16.τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο που περιγράφεται στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρ του άρθρου τουΝ

    ’           .Το αποτέλεσμα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατ έφεση ανοιχτού ηλεκτρονικού εξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την είναι υποχρεωτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την και τελεσίδικο και για τα δύ ηλεκτρονικού ο μέρη ανοιχτού ηλεκτρονικού 

            Ο ΚΗΜΔΗΣ ανάδοχος την δεν μπορεί να ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής την μετά τα
  ’  .αποτελέσματα τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την κατ έφεση ανοιχτού ηλεκτρονικού εξέταση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

6.2.2.           Η παραλαβή των υλικώ,ν και η ανοιχτού ηλεκτρονικού έκδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού των σχετικώ,ν πρωτοκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλλων παραλαβής την 
            .πραγματοποιείται μέσα σε χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο που καθορίζει η ανοιχτού ηλεκτρονικού αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδια Υ πη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσία και η ανοιχτού ηλεκτρονικού επιτροπή παραλαβής την 

             Αν η ανοιχτού ηλεκτρονικού παραλαβή των υλικώ,ν και η ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού νταξη ανοιχτού ηλεκτρονικού του σχετικού ηλεκτρονικού πρωτοκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλλου δεν πραγματοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
           ,τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επιτροπή παρακολού ηλεκτρονικού θη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και παραλαβής την μέσα στον οριζό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο

     ,       θεωρείται ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντι η ανοιχτού ηλεκτρονικού παραλαβή συντελέσθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε αυτοδίκαια με κάθε επιφύ ηλεκτρονικού λαξη ανοιχτού ηλεκτρονικού των δικαιωμάτων του
          ,  Δη ανοιχτού ηλεκτρονικού μοσίου και εκδίδεται προς την τού ηλεκτρονικού το σχετική από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με

            βάση ανοιχτού ηλεκτρονικού μό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο το θεωρη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν υπη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προσκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
,               τού ηλεκτρονικού των σύ ηλεκτρονικού μφωνα δε με τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτή η ανοιχτού ηλεκτρονικού αποθήκη ανοιχτού ηλεκτρονικού του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής την του
      ,       υλικού ηλεκτρονικού και εγγραφής την του στα βιβλία τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προκειμένου να πραγματοποιη ανοιχτού ηλεκτρονικού θεί η ανοιχτού ηλεκτρονικού πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμή του

.αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου

126 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για
όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της  σύμβασης,  προβαίνοντας,  σε  μακροσκοπικούς,  λειτουργικούς  ή  και
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται  αναγκαίο,
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω
αρμοδιότητες” 
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  ,    ,        ,Ανεξάρτη ανοιχτού ηλεκτρονικού τα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν κατά τα ανωτέρω αυτοδίκαιη ανοιχτού ηλεκτρονικού παραλαβή και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν πλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρωμή του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου
           πραγματοποιού ηλεκτρονικού νται οι προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενοι από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού έλεγχοι από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιτροπή που συγκροτείται με

    ,        από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
            πρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνεδρος την και τα μέλη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την επιτροπής την που δεν πραγματοποίη ανοιχτού ηλεκτρονικού σε τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παραλαβή στον προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο

   .          από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής την προβαίνει σε ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλες την τις την διαδικασίες την 
        1    208  . 4412/2016 παραλαβής την που προβλέπονται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ως την άνω παράγραφο και το άρθρο του ν και

   .       συντάσσει τα σχετικά πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκολλα Ο ΚΗΜΔΗΣι εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού τικές την επιστολές την καλής την εκτέλεση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την δεν επιστρέφονται
              πριν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν ολοκλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλων των προβλεπομένων από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ελέγχων και τη ανοιχτού ηλεκτρονικού σύ ηλεκτρονικού νταξη ανοιχτού ηλεκτρονικού των

 .σχετικώ,ν πρωτοκό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλλων 127

6.3    –   -     Ειδικ/κή Διεύθυνση:οί ό ηλεκτρονικό ροι ναύλ. Βενιζέλου 13-17ωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου ασφάλ. Βενιζέλου 13-17ιση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου ανακ/κή Διεύθυνση:οίνωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου φό ηλεκτρονικό ρτωση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ς: Πελαγία Αράμβογλου κ/κή Διεύθυνση:αι ποιοτικ/κή Διεύθυνση:ού
  ελ. Βενιζέλου 13-17έγχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ου 13-17 στο εξωτερικ/κή Διεύθυνση:ό ηλεκτρονικό 

      . Δεν προβλέπονται ειδικοί ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνροι ναύ ηλεκτρονικού λωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και ασφάλιση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

6.4    – Από ηλεκτρονικό ρριψη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 συ 13-17μβατικ/κή Διεύθυνση:ών υ 13-17λ. Βενιζέλου 13-17ικ/κή Διεύθυνση:ών Αντικ/κή Διεύθυνση:ατάσταση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17

6.4.1.           Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού οριστικής την από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρριψη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ολό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκλη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ή μέρους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμβατικής την ποσό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού τας την των
,           ,υλικώ,ν με από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού του αποφαινομένου οργάνου ύ ηλεκτρονικού στερα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την γνωμοδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηντη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού του αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιου οργάνου
      ,         μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την με άλλη ανοιχτού ηλεκτρονικού που να είναι σύ ηλεκτρονικού μφωνη ανοιχτού ηλεκτρονικού με τους την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρους την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

,          .σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνφαση ανοιχτού ηλεκτρονικού αυτή

6.4.2.          ,    Αν η ανοιχτού ηλεκτρονικού αντικατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού γίνεται μετά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού του συμβατικού ηλεκτρονικού χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου η ανοιχτού ηλεκτρονικού προθεσμία που ορίζεται
         1/2    ,για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν αντικατάσταση ανοιχτού ηλεκτρονικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύ ηλεκτρονικού τερη ανοιχτού ηλεκτρονικού του του συνολικού ηλεκτρονικού συμβατικού ηλεκτρονικού χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου

           ο δε ανάδοχος την θεωρείται ως την εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμος την και υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκειται σε κυρώ,σεις την λό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνγω εκπρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνθεσμη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 
.παράδοση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

             Αν ο ανάδοχος την δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν μέσα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προθεσμία που του
       ,      τάχθη ανοιχτού ηλεκτρονικού κε και εφό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνσον έχει λήξει ο συμβατικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνς την χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννος την κη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρύ ηλεκτρονικού σσεται έκπτωτος την και υπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκειται στις την 

 .προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενες την κυρώ,σεις την 

6.4.3.             . 2Η επιστροφή των υλικώ,ν που απορρίφθη ανοιχτού ηλεκτρονικού καν γίνεται σύ ηλεκτρονικού μφωνα με τα προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στις την παρ
 3    213  . 4412/2016.και του άρθρου του ν

6.5  –  –  Δείγματα Δειγματολ. Βενιζέλου 13-17η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ψία Εργαστη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17ριακ/κή Διεύθυνση:ές: Πελαγία Αράμβογλου εξετάσεις: Πελαγία Αράμβογλου

             Δύ ηλεκτρονικού ναται η ανοιχτού ηλεκτρονικού αναθέτουσα αρχή να ζη ανοιχτού ηλεκτρονικού τήσει από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τον ανάδοχο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν επίδειξη ανοιχτού ηλεκτρονικού ίδιου ή ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμοιου
   . δείγματος την του προσφερό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου είδους την 

6.6   Εγγυ 13-17η :  Ελ. Βενιζέλου 13-17μένη :  Ελ. Βενιζέλου 13-17 λ. Βενιζέλου 13-17ειτου 13-17ργία προμήθειας: Πελαγία Αράμβογλου128 

      ,        Κατά τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν περίοδο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργίας την ο ανάδοχος την ευθύ ηλεκτρονικού νεται για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν καλή λειτουργία του
  .  ,         αντικειμένου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την προμήθειας την Επίση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την οφείλει κατά το χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργίας την να

           προβαίνει στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενη ανοιχτού ηλεκτρονικού συντήρη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ανοιχτού ηλεκτρονικού με τρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνπο και
            .σε χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο που περιγράφεται στις την τεχνικές την προδιαγραφές την και στα λοιπά τεύ ηλεκτρονικού χη ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

127 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει
καταργηθεί.

128 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
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           Για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παρακολού ηλεκτρονικού θη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εκπλήρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την των συμβατικώ,ν υποχρεώ,σεων του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου η ανοιχτού ηλεκτρονικού επιτροπή
              παρακολού ηλεκτρονικού θη ανοιχτού ηλεκτρονικού ση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την και παραλαβής την ή η ανοιχτού ηλεκτρονικού ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αυτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνν από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

 αναθέτουσα αρχή129         προβαίνει στον απαιτού ηλεκτρονικού μενο έλεγχο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την συμμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρφωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου στα
       ’      προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενα στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένη ανοιχτού ηλεκτρονικού λειτουργία καθ ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνλον τον χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννο ισχύ ηλεκτρονικού ος την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την 

  .          τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ρώ,ντας την σχετικά πρακτικά Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού συμμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρφωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου προς την τις την συμβατικές την 
 ,          του υποχρεώ,σεις την επιτροπή ειση ανοιχτού ηλεκτρονικού γείται στο αποφαινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνργανο τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν έκπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του

.αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου

   (1)           Μέσα σε ένα μήνα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν λήξη ανοιχτού ηλεκτρονικού του προβλεπό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενου χρό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηννου τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργίας την  η ανοιχτού ηλεκτρονικού ως την 
  άνω επιτροπή       ,  συντάσσει σχετικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκολλο παραλαβής την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγυη ανοιχτού ηλεκτρονικού μένη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την λειτουργίας την στο οποίο

         .   αποφαίνεται για τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν συμμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρφωση ανοιχτού ηλεκτρονικού του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου στις την απαιτήσεις την τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την σύ ηλεκτρονικού μβαση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την Σε περίπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού μη ανοιχτού ηλεκτρονικού 
,    ,   ,        συμμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνρφωση ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την ολικής την ή μερικής την του αναδό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνχου το συλλογικό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνργανο μπορεί να προτείνει τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν

         72  . 4412/2016 κατάπτωση ανοιχτού ηλεκτρονικού τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την εγγυήσεως την καλής την λειτουργίας την που προβλέπεται στο άρθρο του ν περί
   εγγυήσεων και στη ανοιχτού ηλεκτρονικού ν παράγραφο 4.1.2  .       τη ανοιχτού ηλεκτρονικού ς την παρού ηλεκτρονικού σας την Το πρωτό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνκολλο εγκρίνεται από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την το αρμό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνδιο

 .αποφαινό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνμενο ό οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τηνργανο

6.7  Αναπροσαρμογή τιμής: Πελαγία Αράμβογλου

 .Δεν προβλέπεται

                                                                                           Ο ΚΗΜΔΗΣ

                                                                                           ΔΗΜΑΡΧ92),Ο ΚΗΜΔΗΣΣ

                                                                                           ΕΥ ΣΤΡΑΤΙΟ ΚΗΜΔΗΣΣ ΚΥ ΤΕΛΗΣ

129 Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΦΥΣΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗ

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 141/2021
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ΠΙΣΤΩΣΗ: 117.800,00 ΕΥΡΩΠΙΣΤΩΣΗ: 117.800,00 ΕΥΡΩ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. μελέτης: 141/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΥΟ  ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4  ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

Προϋπολογισμού 117.800.00 με ΦΠΑ 24%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ

ΦΠΑ

1
Ημιφορτηγό  διπλοκάμπινο  4Χ4,  με  αλατοδιανομέα
και λεπίδα αποχιονισμού

2      47.500,00 € 95.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ  95.000,00 €

ΦΠΑ 24% 22.800.00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 117.800,00 €

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΗΜ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………………….…….……………………………………………………………………..

ΤΗΛ: ………………………….……………… ΦΑΞ: …………………………………………….. E-MAIL: ………………………………………………………………………………

 (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ (€)

1
Ημιφορτηγό  διπλοκάμπινο  4Χ4,  με  αλατοδιανομέα
και λεπίδα αποχιονισμού

2

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ αριθμητικώς :

ΦΠΑ 24% αριθμητικώς :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ αριθμητικώς :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
Τα  προσφερόμενα  είδη  είναι  σύμφωνα  µε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  υπ'  αρ.  141/2021  ΜΕΛΕΤΗΣ  του  Δήμου
Μυτιλήνης .
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.
Παράδοση: Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων, στο Δήμο Μυτιλήνης .
Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________
Εγγύηση: _______________________________________________
Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της
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δημοπρασίας.
Λοιπές παρατηρήσεις: 

Ημερομηνία _________________

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. μελέτης: 141/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΥΟ  ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4  ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

Προϋπολογισμού 117.800.00 με ΦΠΑ 24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δύο οχημάτων  ημιφορτηγών διπλοκάμπινων 4Χ4 συνοδευόμενα με
αλατοδιανομέα και  λεπίδα αποχιονισμού,  το καθένα για τις  ανάγκες  του Δήμου Μυτιλήνης.  Αφορούν είδη που θα
συμβάλουν στην λειτουργία των υπηρεσιών της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης.

Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV

1
Ημιφορτηγό διπλοκάμπινο 4Χ4, με αλατοδιανομέα και
λεπίδα αποχιονισμού

2 34131000-4
43313100-1
34144420-8

    Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης προμήθειας ανέρχεται σε εκατό δεκαεπτά χιλιάδες και οκτακόσια
ευρώ (117. 800,00 €) μαζί με τον ΦΠΑ 24%. 
Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ειδών του πίνακα.

Η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί  με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  με  βάση  την  τιμή,  εφόσον  τα  προϊόντα  τηρούν  τις  απαιτούμενες
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά για όποια και όσες ομάδες επιθυμούν, για το σύνολο των
ειδών και των τεμαχίων, όπως αυτά περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
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Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη παρατίθενται αναλυτικά οι επί μέρους ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων (Τεχνικές

Προδιαγραφές) και τα Φύλλα Συμμόρφωσης.

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄  εξουσιοδότηση  αυτής

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

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

✔ του ν.4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α' 
297) και άλλες διατάξεις” και του ν.3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»

✔ του ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

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

✔ της παρ.Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

✔ του ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
✔ του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 

τους με κλήρωση»
✔ του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
✔ του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
✔ του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
✔ του ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 

και άλλες διατάξεις»
✔ του ν.3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

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

✔ του ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
✔ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 

και 13 έως 15
✔ του ν.2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
✔ του π.δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”
✔ του π.δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
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✔ της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

✔ της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

✔ των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Τα προς  προμήθεια  είδη  νοούνται  παραδοτέα  στην  έδρα  του  Δήμου στην  Μυτιλήνη  Λέσβου.  Θα είναι  πλήρη  με  τα
απαραίτητα  παρελκόμενα  και  έτοιμα  προς  χρήση,  με  όλα  τα  νόμιμα  έγγραφα,  την  άδεια  και  τις  κρατικές  πινακίδες
κυκλοφορίας  όπου  απαιτείται,  καθώς  και  τα  απαραίτητα  πιστοποιητικά.  Στην  προσφορά  των  προμηθευτών  θα
συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, μεταβίβασης, έκδοσης κρατικών πινακίδων, τελών κυκλοφορίας κλπ.

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 Τα προς προμήθεια είδη νοούνται παραδοτέα στην έδρα του Δήμου στην Μυτιλήνη Λέσβου. Θα είναι πλήρη με 
τα απαραίτητα παρελκόμενα και έτοιμα προς χρήση, με όλα τα νόμιμα έγγραφα, την άδεια και τις πινακίδες 
κυκλοφορίας όπου απαιτείται, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Στην προσφορά των προμηθευτών θα 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, μεταβίβασης, έκδοσης πινακίδων, τελών κυκλοφορίας κλπ, 
ενώ ευθύνη του αναδόχου είναι και η οιαδήποτε απαιτούμενη διαδικασία για την έκδοση των πινακίδων.

 Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα 
με τα αντίστοιχα πρότυπα και τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς 
ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων 
Ποιότητας. 

 Τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική 
διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO9001, από διαπιστευμένο ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης.

 Όλα τα υλικά πρέπει να είναι καινούρια, άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα σύμφωνα και με όσα 
ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το 
χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τις. 

 Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και αναφέρονται για να δώσουν την τάξη 
μεγέθους του εκάστοτε είδους. Ομοίως, όπου υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένο τύπο, νοείται ως ενδεικτικός 
και αφορά μόνο τα απαιτούμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούνται.

 Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των προδιαγραφών των τευχών, τότε ισχυρότερη καθίσταται η 
περιεχόμενη στο τεύχος, που βάσει της Διακήρυξης, είναι ισχυρότερο. Εάν η ανακολουθία βρίσκεται εντός του 
ιδίου τεύχους, τότε ισχυρότερη καθίσταται η πλέον εξειδικευμένη.

 Αποδεκτή γίνεται προσφορά η οποία προσφέρει είδος με πιο σύγχρονα από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά.
 Γενικώς, όταν ζητείται συγκεκριμένη προδιαγραφή ή δυνατότητα, είναι δυνατόν και κατόπιν σύμφωνης γνώμης 
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του μελετητή, να γίνει αποδεκτή από την επιτροπή προσφορά με διαφοροποιημένα ή μειωμένα 
χαρακτηριστικά. Η ανωτέρω δυνατότητα καταλαμβάνει περιπτώσεις όπου: 
α) Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ή δυνατότητα παραπέμπει σε μονοπωλιακό είδος. 
β)  Η  ζητούμενη  προδιαγραφή  ή  δυνατότητα  περιλαμβάνεται  στην  γραμμή  παραγωγής  ενός  και  μόνο
προμηθευτή και η προσθήκη της από του λοιπούς ανταγωνιστές κρίνεται ότι απαιτεί δυσανάλογο κόστος. Σε
αυτή  την  περίπτωση,  θα  πρέπει  η  ζητούμενη  προδιαγραφή  ή  δυνατότητα  να  καλύπτεται  έστω  και  με
διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε το είδος να μην υπολείπεται λειτουργικά.
γ)  Κανείς  δεν μπορεί να προσφέρει την συγκεκριμένη προδιαγραφή,  οπότε και  τα είδη γίνονται  δεκτά με
μειωμένα ή διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά.

 Όπου αναφέρεται η λέξη ‘περίπου’ νοείται επιτρεπτή απόκλιση 10%.
 Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, prospectus κλπ), 

θα είναι τουλάχιστον στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και σε καμία περίπτωση το πλήθος και η έκταση των 
στοιχείων και των πληροφοριών δεν θα είναι μικρότερα από αυτά που ζητούνται από το παρόν τεύχος. Σε 
περίπτωση ογκωδών φυλλαδίων, θα πρέπει να υπάρχει μεταφρασμένο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, μέρος 
αυτών, ικανό ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση όλων των ζητούμενων χαρακτηριστικών. Για τις ζητούμενες 
πιστοποιήσεις είναι δυνατόν να προσκομίζονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα τα αποδεικτικά έντυπα. Όλα 
τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα των εργοστασίων κατασκευής, 
από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία αυτά, καθώς και οι απαραίτητες οδηγίες για 
την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των υλικών γενικά.

 Η απόδειξη για την ύπαρξη των ζητούμενων πιστοποιήσεων, μπορεί να γίνει και με την σαφή αναφορά τους σε 
επίσημο φυλλάδιο του κατασκευαστή και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι σε περίπτωση που 
αναδειχθεί μειοδότης, τότε θα προσκομίσει και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

 Τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι αριθμημένα και θα συνοδεύονται από πίνακα με αντιστοίχηση του κάθε υλικού 
και της αντίστοιχης προδιαγραφής. Επίσης θα συμπληρωθεί ο συνημμένος πίνακας συμφωνίας των τεχνικών 
προδιαγραφών. Σε κάθε γραμμή του πίνακα, θα συμπληρώνεται αναλόγως ΝΑΙ/ΟΧΙ, και το ζητούμενο τεχνικό/ά
χαρακτηριστικό/ά. Επίσης θα συμπληρώνονται οι τυχόν παρεκκλίσεις. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα που 
φέρει τον τίτλο «Γενικά», θα συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία του προσφερόμενου είδους: α) τύπος-
μοντέλο, β) Έκδοση τύπου – έκδοση εξοπλισμού και γ) χώρα κατασκευής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ 4Χ4 ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ 4Χ4 ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

Γενικά  :    Καινούριο όχημα  τύπου ημιφορτηγού, ελαφρού τύπου, διπλοκάμπινο, με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς

(4Χ4),  ικανό  να  κινείται  με  ευκολία  εντός  και  εκτός  δρόμου.   Θα  είναι  γνωστού  κατασκευαστή,  διεθνούς  και

αναγνωρισμένου  τύπου  με  εκτεταμένο  δίκτυο  εγκαταστάσεων  για  επισκευές  και  ανταλλακτικά.  Ο  προμηθευτής

υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η

υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

Πλαίσιο: Το προς προμήθεια πλαίσιο θα είναι καινούργιο αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, τελευταίου τύπου και
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σχεδιασμού του κατασκευαστή. Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι χαλύβδινο τύπου σκάλας υψηλής στρεπτικής ακαμψίας.

Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου θα είναι κατασκευασμένος για την μεταφορά ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 1.000 kg

και θα παρέχει  την δυνατότητα  για άνετη και ασφαλή κίνηση εντός και εκτός οδοστρώματος σε δύσκολες συνθήκες

λειτουργίας. Το προσφερόμενο όχημα θα είναι λευκού χρώματος, με χαρακτηριστικά που φέρουν όλα τα οχήματα του

Δήμου (κίτρινες λωρίδες και λογότυπο).

Μικτό φορτίο : Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι τουλάχιστον 3tn.

Ωφέλιμο φορτίο : Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο  θα είναι  τουλάχιστον 1tn.

Κινητήρας: Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με έναν υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα αμέσου

ψεκασμού  Direct Injection,  τεχνολογίας  Common Rail και  συνολικού  κυβισμού  τουλάχιστον  1.900cc εξοπλισμένο  με

στροβιλοσυμπιεστή (TURBOCHARGER) μεταβλητής γεωμετρίας (VNT) και intercooler. 

Η μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 150Hp. Η απόδοση του κινητήρα θα αφορά την εργοστασιακή

απόδοση,  χωρίς  επιπλέον  μετατροπές.  Ο  κινητήρας  του  οχήματος  θα  είναι  σύγχρονης  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας

προδιαγραφών και  θα πληροί  τις  σχετικές  διατάξεις  της κοινοτικής νομοθεσίας  και  τα σχετικά ευρωπαϊκά και  διεθνή

πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά. Το σύστημα παροχής καυσίμου θα είναι εφοδιασμένο με κύρια και

βοηθητική αντλία οι οποίες θα  διατηρούν το σύστημα παροχής καυσίμου υπό πίεση. 

Το σύστημα αυτό,  μαζί  με τον σύγχρονο σχεδιασμό του φίλτρου καυσίμου και  των σωληνώσεων θα αποτρέπουν τον

κίνδυνο παγώματος του καυσίμου.

Σύστημα  μετάδοσης  : Θα  φέρει  συμπλέκτη  μονόδισκο,  ξηρού  τύπου  υδραυλικής  επενέργειας.  Το  όχημα  θα  είναι

εφοδιασμένο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων  έξι (6) σχέσεων εμπροσθοπορείας (πλήρως συγχρονισμένες) και μίας (1)

σχέσης  οπισθοπορείας.  Όλες  οι  ταχύτητες  εκτός  της  όπισθεν  θα  έχουν  συστήματα  συγχρονισμού.  Θα  φέρει  διπλό

διαφορικό (4Χ4). Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι εφοδιασμένο  κατά προτίμησης με βοηθητικό κιβώτιο ( transfer

case),  το  οποίο  στην  κατάσταση  4Χ4  και  κατ’  επιλογή  του  χρήστη  μέσο  ηλεκτρονικού  συστήματος  θα  δύναται  να

υποβιβάζει τις σχέσεις. Το όχημα θα διαθέτει έτσι τη δυνατότητα αποσύμπλεξης του μηχανισμού μετάδοσης της κίνησης

προς τον εμπρόσθιο.  Η επιλογή της μετάδοσης κίνησης κατά προτίμηση από 4x2 σε 4x4 και της αντίστοιχης σχέσεως

μετάδοσης θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον χρήστη με κουμπιά τα οποία θα βρίσκονται στο ταμπλό της καμπίνας οδήγησης

τα οποία θα ενεργοποιούν το κιβώτιο υποβιβασμού (Transfer Case) 2 σχέσεων (αργό - γρήγορο). Η αλλαγή της σχέσης από

4Χ2 σε 4Χ4 (μόνο γρήγορο) θα γίνεται κατά προτίμηση και εν κινήσει μέχρι 100 KM/h.

Σύστημα πέδησης : Το όχημα θα φέρει σύστημα πέδησης υδραυλικής επενέργειας με υποβοήθηση Servo και θα διαθέτει

ηλεκτρονικό σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (σύστημα ABS). Το κύριο σύστημα πέδησης θα επενεργεί σε όλους

τους τροχούς του οχήματος. Οι μπροστινοί τροχοί θα  φέρουν από ένα αεριζόμενο δισκόφρενο  ενώ οι πίσω τροχοί θα

φέρουν από ένα ταμπούρο ή δισκόφρενο. Το βοηθητικό σύστημα πέδησης (πέδη στάθμευσης) θα επενεργεί μηχανικά

στους οπίσθιους τροχούς του οχήματος.

Σύστημα διεύθυνσης : Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης σύμφωνο με την οδηγία 70/311
* 1999/7 και θα φέρει υδραυλικά υποβοηθουμένη κρεμαγιέρα (ή ηλεκτρική).
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Άξονες - Αναρτήσεις –Ελαστικά : Το όχημα θα φέρει μονούς  τροχούς  17 ιντσών, υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον
εμπρός και στον πίσω άξονα.  Ένας πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους υπόλοιπους του οχήματος θα βρίσκεται
τοποθετημένος σε ειδική βάση κατά προτίμηση στο πίσω μέρος του οχήματος κάτω από τον χώρο φόρτωσης. Η θέση του
δεν  θα  επηρεάζει  τις  απαιτήσεις  διαστάσεων  και  επιδόσεων  του  οχήματος  και  θα   επιτρέπει  την  αφαίρεση  ή
επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Στον εξοπλισμό του οχήματος θα περιλαμβάνεται γρύλλος και εργαλεία αλλαγής
τροχού  τα  οποία  θα  διατίθενται  από  τον  κατασκευαστή.  Τα  ελαστικά  θα  είναι  ακτινωτού  τύπου  (Radial),  χωρίς
αεροθαλάμους  (tubeless),  ημιτρακτερωτά  σύμφωνα  με  ETRTO και  την  οδηγία  92/23  *  2005/11  επί  των  οποίων  θα
αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε).  
Το όχημα θα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων αντιολισθητικών αλυσίδων. Το σύστημα
ανάρτησης  του  οχήματος  θα  είναι  βαρέως  τύπου  και  σχεδιασμένο  για  να   μεταφέρει  ωφέλιμο  φορτίο  1.000kg
τουλάχιστον. Η εμπρόσθια ανάρτηση θα  διαθέτει ψαλίδια με σπειροειδή ελατήρια και αντιστρεπτική ράβδο.Η οπίσθια
ανάρτηση θα αποτελείται από ελλειπτικά φύλλα σούστας.

Καμπίνα : Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) θα είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος. Θα φέρει 4 πόρτες, 2 σε κάθε πλευρά του

οχήματος. Όλες οι πόρτες θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας και θα  κλειδώνουν κεντρικά από τηλεχειριστήριο ή με κλειδί

από  την  κλειδαριά  της  πόρτας  του  οδηγού  ή  του  συνοδηγού.  Επίσης  οι  θύρες  θα  φέρουν  ηλεκτρικούς  υαλοπίνακες

ασφαλείας  ανοιγόμενους, προσφέροντας ευρύ οπτικό πεδίο προς όλες τις πλευρές. 

Επίσης η καμπίνα θα προσφέρει άριστη θερμική και ακουστική μόνωση και θα  είναι εξοπλισμένη με εσωτερική  επένδυση

αρίστης ποιότητας παρέχοντας άνεση,  ασφάλεια και  ανθεκτικότητα. Η καμπίνα στο εμπρός μέρος θα  φέρει 2 ανεξάρτητα

ρυθμιζόμενα καθίσματα (οδηγού-συνοδηγού). Στο πίσω μέρος θα υπάρχει ένα ενιαίο κάθισμα. Το όχημα  θα παρέχει την

δυνατότητα μεταφοράς τεσσάρων (4) επιβατών τουλάχιστον (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). 

Τα υλικά κατασκευής των καθισμάτων θα είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας. Όλα τα καθίσματα θα παρέχουν απόλυτη

άνεση και εργονομικές προδιαγραφές και θα  είναι εξοπλισμένα με προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας. Τα καθίσματα του

οδηγού  και  του  συνοδηγού  θα  είναι  ρυθμιζόμενης  θέσης  (εμπρός-πίσω)  και  κλίσης  πλάτης  και  φέρουν προσκέφαλα

ρυθμιζόμενου  ύψους.   Προσκέφαλα  και  ζώνες  ασφαλείας  τριών  σημείων  για  τον  οδηγό  και  τον  συνοδηγό.  Ζώνες

ασφαλείας τριών σημείων για τους πίσω επιβάτες. Οι εμπρόσθιες ζώνες θα είναι εφοδιασμένες με προεντατήρες οι οποίοι

θα επενεργούν στα κλείστρα των ζωνών. 

Οι ζώνες ασφαλείας θα είναι σύμφωνα με την οδηγία 77/541 * 2005/40. Η καμπίνα θα  φέρει ένα στρεπτό αλεξήλιο σε

κάθε  πλευρά,  υαλοκαθαριστήρες  δυο ταχυτήτων και  μιας  διακοπτόμενης,  όπως και  συσκευή πλυσίματος  αλεξήνεμου

(εκτόξευσης νερού στο παρμπρίζ) . Επίσης θα φέρει ένα (1) εσωτερικό τοποθετημένο στο κέντρο του αλεξήνεμου και δύο

(2) εξωτερικά κάτοπτρα (καθρέπτες). Θα φέρει επίσης πρόσθετα καλύμματα δαπέδου (πατάκια).

Χρωματισμός : Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις

μετά από σωστό πλύσιμο,  απολίπανση,  στοκάρισμα και  αστάρωμα των επιφανειών,  ανταποκρινόμενο στις  σύγχρονες

τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής

του  οχήματος.  Η  απόχρωση  του  χρωματισμού  του  οχήματος,  εκτός  από  τα  τμήματα  που  καλύπτονται  από  έλασμα

αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται   κατά την υπογραφή

της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε

αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.
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Αερόσακοι : Θα διαθέτει τουλάχιστον 6 αερόσακους για την προστασία των εμπρός και πίσω επιβατών.

Σύστημα  θέρμανσης,  αερισμού  : Το  όχημα  θα   έχει  σύστημα  θέρμανσης,  αερισμού  και  παροχής  ψυχρού  αέρα  με
σύγχρονο σύστημα air condition τα οποία εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη εσωτερική θερμοκρασία.

Κιβωτάμαξα  : Η  κιβωτάμαξα  θα  είναι  μεταλλική  ισχυρής  κατασκευής  ικανή  για  την  μεταφορά  ωφέλιμου  φορτίου
τουλάχιστον  1.000kg και  θα είναι  εξοπλισμένη με  στηρίγματα πρόσδεσης του φορτίου.  Η πόρτα στο πίσω μέρος της
κιβωτάμαξας θα μπορεί να συγκρατείται οριζοντίως στο ύψος του δαπέδου με μεταλλικά στελέχη.

Διαστάσεις - Αποστάσεις : Οι διαστάσεις θα είναι περίπου : 
Αμάξωμα : Μήκος Χ Πλάτος με καθρέπτες (cm) : 5300 Χ 2100
Απόσταση από έδαφος : τουλάχιστον 21cm
Καθαρού χώρου φόρτωσης (cm) : 1500 X 1500
Γωνία προσέγγισης - φυγής : τουλάχιστον 280  - 26 με 27 0 

Ηλεκτρικό σύστημα : Tο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή
οδήγηση του αυτοκινήτου. Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι 12V. Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα
μη εκκίνησης του κινητήρα (immobilizer) όταν  δεν χρησιμοποιείται το εργοστασιακό κλειδί του οχήματος.

Ρυμούλκηση :  Το όχημα θα φέρει σύμφωνα με την οδηγία 77/389 * 96/64 ένα άγκιστρο ρυμούλκησης στην εμπρόσθια
πλευρά κατάλληλο για τη ρυμούλκησης του σε περίπτωση βλάβης.

Ασφάλεια :
ABS με Κατανομη Πέδησης EBD
Σύστημα Υποβοήθησης Πέδησης (BA)
Φώτα Πέδησης Αμεσης Ανάγκης (EBS)
Πίσω φως Πέδησης  
Πίσω φώτα τύπου λαμπτήρα
Εμπρός προβολείς αλογόνου τύπου reflector
Φώτα ημέρας τύπου λαμπτήρα
Χειροκίνητη ή αυτόματη ρύθμιση ύψους εμπρός φώτων
Προβολείς ομίχλης εμπρός
Ενσωματωμένα φλας στους καθρέπτες ή κάτω από αυτούς
Cruise Control 
Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης με ανίχνευση πεζών
Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας 
Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας οχήματος (VSC)
Σύστημα Ελέγχου Ταλάντωσης κατά τη ρυμούλκηση (TSC)
Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα (HAC)
Immobiliser
Υπενθύμιση πρόσδεσης εμπρός ζωνών ασφαλείας
Ένδειξη πρόσδεσης πίσω ζωνών ασφαλείας
Προεντατήρες και ρυθμιστές έντασης
Καθίσματα οδηγού - συνοδηγού υψηλής ασφαλείας

    Πίσω προσκέφαλα (3)

    Αποσπόμενος φάρος
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Άνεση :
ΕΞΩΤΕΡΙΚO - ΑΝΕΣΗ
Φωτιστικά σώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Αισθητήρες φώτων
Ηλεκτρικοί καθρέπτες
Θερμαινόμενοι καθρέπτες
Κλείδωμα με τηλεχειρισμό
Λαβή στη θύρα καρότσας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΣΗ
Αναλογικό ταχύμετρο
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)
Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης (ημέρα/νύχτα)
Air-condition
Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα
Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
Αυτόματη λειτουργία παραθύρου οδηγού
Λειτουργία αντι-μπλοκαρίσματος στο παράθυρο οδηγού
Φίλτρο UV στα παράθυρα
Πρίζα 12V
Οθόνη LCD πολλαπλών πληροφοριών
Διακόπτης τετρακίνησης
Cruise control
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
Χειριστήρια Συστήματος Πολυμέσων στο τιμόνι
Χειριστήρια τηλεφώνου στο τιμόνι
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Ηχοσύστημα Ράδιο με δυνατότητα MP3 και WMA
Τουλάχιστον 4 ηχεία
Θύρες σύνδεσης Aux-in & USB
Σύστημα Bluetooth hands-free

Επιδόσεις, μεταφορά & προστασία :
Άνετη ανάρτηση
Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας σε επικλινές έδαφος
Κλείδωμα πίσω διαφορικού 
Λειτουργία θέρμανσης και ανάφλεξης κινητήρα
Εσωτερικοί γάντζοι καρότσας
Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ
Εμπρός και πίσω λασπωτήρες

Εξοπλισμός :  Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί  από τον προμηθευτή.  Θα φέρει πιστοποίηση  CE και  1ετή εγγύηση καλής
λειτουργίας και 10ετή παροχής ανταλλακτικών, βεβαιούμενη με υπεύθυνη δήλωση. Η προσφορά θα συνοδεύεται από
πλήρη περιγραφικά φυλλάδια και κατάλογο ανταλλακτικών.

α) Αλατοδιανομέας :Ο αλατοδιανομέας θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση στο οπίσθιο μέρος ημιφορτηγού οχήματος
pick up,  επί  της  κιβωτάμαξας  και  θα  έχει  χωρητικότητα  τουλάχιστον  500  λίτρων.  Ο  αλατοδιανομέας  θα  είναι
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος συνδυασμός βάρους και αντοχής. Το
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βάρος του αλατοδιανομέα σε κατάσταση λειτουργίας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 150 κιλά.
Στο πάνω μέρος θα διαθέτει σήτα στιβαρής κατασκευής για τον επιτυχή διαμερισμό του άλατος αποχιονισμού κατά την
εναπόθεσή του και την αποφυγή ύπαρξης συσσωρευμένων μαζών μεγάλης διαμέτρου. Για την προστασία του αλατιού
κατά τον διασκορπισμό  από την υγρασία  θα πρέπει  να  είναι  εξοπλισμένη  με κάλυμμα ανοιγόμενο.  Η μεταφορά του
αλατιού προς τον δίσκο διασκορπισμό θα επιτυγχάνεται με κοχλία ο οποίος θα διατρέχει όλο το μήκος του πατώματος,
διαμέτρου τουλάχιστον 60mm, ο δε δίσκος διασκορπισμού θα είναι διαμέτρου περίπου 30cm.
Ο αλατοδιανομέας θα είναι εξοπλισμένος με δονητή για την αποφυγή επικόλλησης αλατιού στα τοιχώματα. 
Εντός της καμπίνας θα υπάρχει χειριστήριο με οθόνη υγρών κρυστάλλων για την ρύθμιση της ποσότητας διασκορπισμού
και της διαμέτρου διασκορπισμού από 1 – 8 μέτρα τουλάχιστον. Θα διαθέτει επίσης αισθητήρα ταχύτητας μέσο σήματος
GPS έτσι ώστε να ρυθμίζει αυτόματα την προεπιλεγμένη ποσότητα διασκορπισμού  ανάλογα την ταχύτητα του οχήματος
προκειμένου να είναι σταθερή η ποσότητα ανά m2.   

Από το χειριστήρια θα υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψης της αυτόματης λειτουργίας και επιλογή της χειροκίνητης.
Από το χειριστήριο θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα ενεργοποίησης του προβολέα παρακολούθησης του διασκορπισμού. 
Η  μετάδοση  της  κίνησης  στον  αλατοδιανομέα  θα  γίνεται  από  το  ηλεκτρικό  σύστημα  του  οχήματος  και  θα  διαθέτει
ηλεκτρικό κινητήρα ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε καλυμμένο σημείο προκειμένου να είναι προστατευμένος.

β) Λεπίδα αποχιονισμού : 
Η λεπίδα αποχιονισμού πρέπει να είναι ταχείας προσαρμογής στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος και να στηρίζεται επί

ειδικών βάσεων οι οποίες θα είναι σταθερά προσαρμοσμένες στο όχημα. Οι βάσεις προσαρμογής της λεπίδας δεν πρέπει
να εξέχουν από το όχημα.

Η λεπίδα θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και πρέπει να είναι χαμηλού βάρους και οπωσδήποτε όχι
μεγαλύτερο από 170 kg μαζί με την ηλεκτροϋδραυλική μονάδα.

Το μήκος της λεπίδας θα είναι τουλάχιστον 2100 mm και το ύψος τουλάχιστον 50 cm έτσι ώστε το πλάτος εργασίας με
κεκλιμένη την λεπίδα να είναι τουλάχιστον 1800 mm. 

Θα διαθέτει ηλεκτρική μονάδα με την οποία θα εκτελεί τέσσερις κινήσεις (ανάβαση - κατάβαση, περιστροφή δεξιά -
αριστερά).  Η  μονάδα  θα  παίρνει  κίνηση  από  το  όχημα  και  θα  διαθέτει  ειδικό  ασύρματο  τηλεχειριστήριο  (επί  ποινή
αποκλεισμού).  Επίσης  θα  έχει  τη  δυνατότητα  λειτουργίας  με  απελευθέρωση  πίεσης  επί  του  εδάφους  για  καλύτερο
αποχιονισμό.  Προκειμένου  να  υπάρχει  επαρκής  φωτισμός  για  νυχτερινή  εργασία  η  λεπίδα  θα  είναι  εξοπλισμένη  με
πρόσθετο φωτισμό τοποθετημένο σε κατάλληλο ύψος ώστε να μην εμποδίζει  τη θέα αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει
επαρκή φωτισμό. 
Για τον αποτελεσματικό αποχιονισμό και ταυτοχρόνως την προστασία του οδοστρώματος η λεπίδα θα είναι εξοπλισμένη

με ακρολέπιδα και δυνατότητα ανάκλησης με την βοήθεια ελαστικών συνδέσμων.

Με την προσφορά να κατατεθούν  :  
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα βάσει των οικείων

διατάξεων προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ από

διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προκύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με
τα σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο.

  Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης (εργοστασιακής) καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα.
 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη .    
 Υπεύθυνη  δήλωση  παροχής   ανταλλακτικών  τουλάχιστον  για  10  έτη.  Και  ότι  το  διάστημα  παράδοσης  των

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.
 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην

Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα
κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα
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δηλώνει ότι:
α)  αποδέχεται  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  προμήθειας  σε  περίπτωση  κατακύρωσης  της  προμήθειας  στον

διαγωνιζόμενο.
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
 
 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών επισκευής, συντήρησης και  service, για διάστημα

δύο ετών τουλάχιστο, κατά προτίμηση σε συνεργαζόμενο/α συνεργείο/α εντός της νήσου Λέσβου ή εναλλακτικά
με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο επιλέξει έκαστος προσφέρων προμηθευτής με πλήρη δική του ευθύνη και
αναλαμβάνοντας πλήρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και δαπάνες ασφαλούς και ταχείας μετακίνησης του
οχήματος εκτός του νησιού, μέχρι και την τελική επιστροφή αυτού επισκευασμένου, στην έδρα του δήμου στην
Μυτιλήνη Λέσβου. 

 Να δοθούν τα αναλυτικά στοιχεία του/των συνεργείου/ων. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/ 
αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και
η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.

 Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σε θέση και θα  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους, εφόσον 
ζητηθεί.

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του αγοραστή για το χειρισμό   και συντήρηση του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).

 Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :
-Εφεδρικός τροχός πλήρης, τοποθετημένος σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς, με εργαλειοθήκη.
-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Γενικά:  

Καινούριο όχημα  τύπου ημιφορτηγού, ελαφρού τύπου, διπλοκάμπινο, με κίνηση και στους τέσσερις 
τροχούς (4Χ4), ικανό να κινείται με ευκολία εντός και εκτός δρόμου.  Θα είναι γνωστού κατασκευαστή,
διεθνούς και αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων για επισκευές και 
ανταλλακτικά.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που 
θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

 

Πλαίσιο:  

Το προς προμήθεια πλαίσιο θα είναι καινούργιο αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, τελευταίου 
τύπου και σχεδιασμού του κατασκευαστή.

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι χαλύβδινο τύπου σκάλας υψηλής στρεπτικής ακαμψίας. Ο 
προσφερόμενος τύπος πλαισίου θα είναι κατασκευασμένος για την μεταφορά ωφέλιμου φορτίου 
τουλάχιστον 1.000 kg και θα παρέχει την δυνατότητα  για άνετη και ασφαλή κίνηση εντός και εκτός 
οδοστρώματος σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

Το προσφερόμενο όχημα θα είναι λευκού χρώματος, με χαρακτηριστικά που φέρουν όλα τα οχήματα 
του Δήμου (κίτρινες λωρίδες και λογότυπο).

Μικτό φορτίο :  

Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι τουλάχιστον 3tn. 

Ωφέλιμο φορτίο :  

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο  θα είναι  τουλάχιστον 1tn. 

 

Κινητήρας :  

Το όχημα θα είναι  εξοπλισμένο με έναν υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα
αμέσου ψεκασμού  Direct Injection, τεχνολογίας  Common Rail και συνολικού κυβισμού τουλάχιστον
1.900cc εξοπλισμένο  με  στροβιλοσυμπιεστή  (TURBOCHARGER)  μεταβλητής  γεωμετρίας  (VNT)  και
intercooler. Η μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 150Hp.

Η  απόδοση  του  κινητήρα  θα  αφορά  την  εργοστασιακή  απόδοση,  χωρίς  επιπλέον  μετατροπές.  Ο
κινητήρας  του  οχήματος  θα  είναι  σύγχρονης  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  προδιαγραφών  και  θα
πληροί  τις  σχετικές  διατάξεις  της  κοινοτικής  νομοθεσίας  και  τα  σχετικά  ευρωπαϊκά  και  διεθνή
πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά.

Το σύστημα παροχής καυσίμου θα είναι εφοδιασμένο με κύρια και βοηθητική αντλία οι οποίες θα
διατηρούν  το  σύστημα  παροχής  καυσίμου  υπό  πίεση.  Το  σύστημα  αυτό,  μαζί  με  τον  σύγχρονο
σχεδιασμό του φίλτρου καυσίμου και των σωληνώσεων θα αποτρέπουν τον κίνδυνο παγώματος του
καυσίμου.

 

Σύστημα μετάδοσης :  

Θα φέρει συμπλέκτη μονόδισκο, ξηρού τύπου υδραυλικής επενέργειας.

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων  έξι (6) σχέσεων εμπροσθοπορείας
(πλήρως συγχρονισμένες) και μίας (1) σχέσης οπισθοπορείας. Όλες οι ταχύτητες εκτός της όπισθεν θα
έχουν συστήματα συγχρονισμού.

Θα  φέρει  διπλό  διαφορικό  (4Χ4).  Το  σύστημα  μετάδοσης  κίνησης  θα  είναι  εφοδιασμένο   κατά
προτίμησης με βοηθητικό κιβώτιο (transfer case), το οποίο στην κατάσταση 4Χ4 και κατ’ επιλογή του
χρήστη μέσο ηλεκτρονικού συστήματος θα δύναται να υποβιβάζει τις σχέσεις. Το όχημα θα διαθέτει
έτσι τη δυνατότητα αποσύμπλεξης του μηχανισμού μετάδοσης της κίνησης προς τον εμπρόσθιο.

Η  επιλογή  της  μετάδοσης  κίνησης  κατά  προτίμηση  από  4x2  σε  4x4  και  της  αντίστοιχης  σχέσεως
μετάδοσης θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον χρήστη με κουμπιά τα οποία θα βρίσκονται στο ταμπλό της
καμπίνας οδήγησης τα οποία θα ενεργοποιούν το κιβώτιο υποβιβασμού (Transfer Case) 2 σχέσεων
(αργό - γρήγορο). Η αλλαγή της σχέσης από 4Χ2 σε 4Χ4 (μόνο γρήγορο) θα γίνεται κατά προτίμηση και
εν κινήσει μέχρι 100 KM/h.





Ημερομηνία _________________

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

. σελ 80





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 

Οι  αναθέτουσες  αρχές  συντάσσουν  το  ΕΕΕΣ  με  τη  χρήση   της  νέας  ηλεκτρονικής  υπηρεσίας  Promitheus
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε,
ως  αρχείο  PDF,  ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,  αναρτάται  ξεχωριστά  ως  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής.  Tο  αρχείο  XML
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη
σχετική απάντηση τους].
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                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Γενικά:  

Καινούριο όχημα  τύπου ημιφορτηγού, ελαφρού τύπου, διπλοκάμπινο, με κίνηση και στους τέσσερις 
τροχούς (4Χ4), ικανό να κινείται με ευκολία εντός και εκτός δρόμου.  Θα είναι γνωστού κατασκευαστή,
διεθνούς και αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων για επισκευές και 
ανταλλακτικά.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που 
θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

 

Πλαίσιο:  

Το προς προμήθεια πλαίσιο θα είναι καινούργιο αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, τελευταίου 
τύπου και σχεδιασμού του κατασκευαστή.

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι χαλύβδινο τύπου σκάλας υψηλής στρεπτικής ακαμψίας. Ο 
προσφερόμενος τύπος πλαισίου θα είναι κατασκευασμένος για την μεταφορά ωφέλιμου φορτίου 
τουλάχιστον 1.000 kg και θα παρέχει την δυνατότητα  για άνετη και ασφαλή κίνηση εντός και εκτός 
οδοστρώματος σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

Το προσφερόμενο όχημα θα είναι λευκού χρώματος, με χαρακτηριστικά που φέρουν όλα τα οχήματα 
του Δήμου (κίτρινες λωρίδες και λογότυπο).

Μικτό φορτίο :  

Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι τουλάχιστον 3tn. 

Ωφέλιμο φορτίο :  

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο  θα είναι  τουλάχιστον 1tn. 

 

Κινητήρας :  

Το όχημα θα είναι  εξοπλισμένο με έναν υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα
αμέσου ψεκασμού  Direct Injection, τεχνολογίας  Common Rail και συνολικού κυβισμού τουλάχιστον
1.900cc εξοπλισμένο  με  στροβιλοσυμπιεστή  (TURBOCHARGER)  μεταβλητής  γεωμετρίας  (VNT)  και
intercooler. Η μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 150Hp.

Η  απόδοση  του  κινητήρα  θα  αφορά  την  εργοστασιακή  απόδοση,  χωρίς  επιπλέον  μετατροπές.  Ο
κινητήρας  του  οχήματος  θα  είναι  σύγχρονης  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  προδιαγραφών  και  θα
πληροί  τις  σχετικές  διατάξεις  της  κοινοτικής  νομοθεσίας  και  τα  σχετικά  ευρωπαϊκά  και  διεθνή
πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά.

Το σύστημα παροχής καυσίμου θα είναι εφοδιασμένο με κύρια και βοηθητική αντλία οι οποίες θα
διατηρούν  το  σύστημα  παροχής  καυσίμου  υπό  πίεση.  Το  σύστημα  αυτό,  μαζί  με  τον  σύγχρονο
σχεδιασμό του φίλτρου καυσίμου και των σωληνώσεων θα αποτρέπουν τον κίνδυνο παγώματος του
καυσίμου.
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Σύστημα μετάδοσης :  

Θα φέρει συμπλέκτη μονόδισκο, ξηρού τύπου υδραυλικής επενέργειας.

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων  έξι (6) σχέσεων εμπροσθοπορείας
(πλήρως συγχρονισμένες) και μίας (1) σχέσης οπισθοπορείας. Όλες οι ταχύτητες εκτός της όπισθεν θα
έχουν συστήματα συγχρονισμού.

Θα  φέρει  διπλό  διαφορικό  (4Χ4).  Το  σύστημα  μετάδοσης  κίνησης  θα  είναι  εφοδιασμένο   κατά
προτίμησης με βοηθητικό κιβώτιο (transfer case), το οποίο στην κατάσταση 4Χ4 και κατ’ επιλογή του
χρήστη μέσο ηλεκτρονικού συστήματος θα δύναται να υποβιβάζει τις σχέσεις. Το όχημα θα διαθέτει
έτσι τη δυνατότητα αποσύμπλεξης του μηχανισμού μετάδοσης της κίνησης προς τον εμπρόσθιο.

Η  επιλογή  της  μετάδοσης  κίνησης  κατά  προτίμηση  από  4x2 σε  4x4  και  της  αντίστοιχης  σχέσεως
μετάδοσης θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον χρήστη με κουμπιά τα οποία θα βρίσκονται στο ταμπλό
της καμπίνας οδήγησης τα οποία θα ενεργοποιούν το κιβώτιο υποβιβασμού (Transfer Case) 2 σχέσεων
(αργό - γρήγορο). Η αλλαγή της σχέσης από 4Χ2 σε 4Χ4 (μόνο γρήγορο) θα γίνεται κατά προτίμηση και
εν κινήσει μέχρι 100 KM/h.

 

Σύστημα πέδησης :  

Το όχημα θα φέρει σύστημα πέδησης υδραυλικής επενέργειας με υποβοήθηση Servo και θα διαθέτει
ηλεκτρονικό σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (σύστημα ABS). Το κύριο σύστημα πέδησης θα
επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος. Οι μπροστινοί τροχοί θα  φέρουν από ένα αεριζόμενο
δισκόφρενο  ενώ οι πίσω τροχοί θα φέρουν από ένα ταμπούρο ή δισκόφρενο.

Το βοηθητικό σύστημα πέδησης (πέδη στάθμευσης) θα επενεργεί μηχανικά στους οπίσθιους τροχούς
του οχήματος.

 

Σύστημα διεύθυνσης :  

Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης σύμφωνο με την οδηγία 70/311 *
1999/7 και θα φέρει υδραυλικά υποβοηθουμένη κρεμαγιέρα (ή ηλεκτρική).

 

Άξονες - Αναρτήσεις –Ελαστικά :  

Το όχημα θα φέρει μονούς  τροχούς  17 ιντσών, υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον εμπρός και
στον  πίσω άξονα.   Ένας πλήρης  εφεδρικός τροχός,  όμοιος  με  τους υπόλοιπους του οχήματος  θα
βρίσκεται τοποθετημένος σε ειδική βάση κατά προτίμηση στο πίσω μέρος του οχήματος κάτω από τον
χώρο  φόρτωσης.  Η  θέση  του  δεν  θα  επηρεάζει  τις  απαιτήσεις  διαστάσεων  και  επιδόσεων  του
οχήματος και θα  επιτρέπει την αφαίρεση ή επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Στον εξοπλισμό
του οχήματος θα περιλαμβάνεται γρύλλος και εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία θα διατίθενται από
τον κατασκευαστή.

Τα  ελαστικά  θα  είναι  ακτινωτού  τύπου  (Radial),  χωρίς  αεροθαλάμους  (tubeless),  ημιτρακτερωτά
σύμφωνα  με  ETRTO και  την  οδηγία  92/23  *  2005/11  επί  των  οποίων  θα  αναγράφεται  το
χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε).  Το όχημα θα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση όλων των
τύπων αντιολισθητικών αλυσίδων.

Το σύστημα ανάρτησης του οχήματος θα είναι  βαρέως τύπου και σχεδιασμένο για να  μεταφέρει
ωφέλιμο φορτίο 1.000kg τουλάχιστον.  

Η εμπρόσθια ανάρτηση θα  διαθέτει ψαλίδια με σπειροειδή ελατήρια και αντιστρεπτική ράβδο.

Η οπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται από ελλειπτικά φύλλα σούστας.
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Καμπίνα :  

Ο  χώρος  επιβατών (καμπίνα)  θα  είναι  εξ’  ολοκλήρου  χαλύβδινος.  Θα φέρει  4  πόρτες,  2  σε  κάθε
πλευρά του οχήματος. Όλες οι πόρτες θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας και θα  κλειδώνουν κεντρικά
από τηλεχειριστήριο ή με κλειδί από την κλειδαριά της πόρτας του οδηγού ή του συνοδηγού. Επίσης
οι θύρες θα φέρουν ηλεκτρικούς υαλοπίνακες ασφαλείας  ανοιγόμενους προσφέροντας ευρύ οπτικό
πεδίο προς όλες τις πλευρές. Επίσης η καμπίνα θα προσφέρει άριστη θερμική και ακουστική μόνωση
και θα  είναι εξοπλισμένη με εσωτερική  επένδυση αρίστης ποιότητας παρέχοντας άνεση,  ασφάλεια
και  ανθεκτικότητα.

Η καμπίνα στο εμπρός μέρος θα  φέρει 2 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα καθίσματα (οδηγού-συνοδηγού).
Στο πίσω μέρος θα υπάρχει ένα ενιαίο κάθισμα. Το όχημα  θα παρέχει την δυνατότητα μεταφοράς
τεσσάρων (4) επιβατών τουλάχιστον (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). Τα υλικά κατασκευής των
καθισμάτων θα είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας. 

Όλα  τα  καθίσματα  θα  παρέχουν  απόλυτη  άνεση  και  εργονομικές  προδιαγραφές  και  θα   είναι
εξοπλισμένα με προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας.

Τα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι ρυθμιζόμενης θέσης (εμπρός-πίσω) και κλίσης
πλάτης και  φέρουν  προσκέφαλα ρυθμιζόμενου  ύψους.   Προσκέφαλα και  ζώνες  ασφαλείας  τριών
σημείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για τους πίσω επιβάτες. Οι
εμπρόσθιες ζώνες θα είναι εφοδιασμένες με προεντατήρες οι οποίοι θα επενεργούν στα κλείστρα των
ζωνών. Οι ζώνες ασφαλείας θα είναι σύμφωνα με την οδηγία 77/541 * 2005/40. Η καμπίνα θα  φέρει
ένα στρεπτό αλεξήλιο σε κάθε πλευρά, υαλοκαθαριστήρες δυο ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης,
όπως και συσκευή πλυσίματος αλεξήνεμου (εκτόξευσης νερού στο παρμπρίζ) . Επίσης θα φέρει ένα (1)
εσωτερικό τοποθετημένο στο κέντρο του αλεξήνεμου και δύο (2) εξωτερικά κάτοπτρα (καθρέπτες).

Θα φέρει επίσης πρόσθετα καλύμματα δαπέδου (πατάκια). 

Χρωματισμός :

Εξωτερικά το  όχημα  να  είναι  χρωματισμένο με  χρώμα μεταλλικό  ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον
στρώσεις  μετά  από  σωστό  πλύσιμο,  απολίπανση,  στοκάρισμα  και  αστάρωμα  των  επιφανειών,
ανταποκρινόμενο στις  σύγχρονες  τεχνικές  βαφής και  τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται  στα
σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται
κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

Αερόσακοι :  

Θα διαθέτει τουλάχιστον 6 αερόσακους για την προστασία των εμπρός και πίσω επιβατών.  

Σύστημα θέρμανσης, αερισμού :  

Το όχημα θα  έχει σύστημα θέρμανσης, αερισμού και παροχής ψυχρού αέρα με σύγχρονο σύστημα air
condition τα οποία εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη εσωτερική θερμοκρασία.

 

 

Κιβωτάμαξα :  

Η κιβωτάμαξα θα είναι μεταλλική ισχυρής κατασκευής ικανή για την μεταφορά ωφέλιμου φορτίου
τουλάχιστον 1.000kg και θα είναι εξοπλισμένη με στηρίγματα πρόσδεσης του φορτίου. Η πόρτα στο
πίσω  μέρος  της  κιβωτάμαξας  θα  μπορεί  να  συγκρατείται  οριζοντίως  στο  ύψος  του  δαπέδου  με
μεταλλικά στελέχη.
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Διαστάσεις - Αποστάσεις :  

Οι διαστάσεις θα είναι περίπου :  

Αμάξωμα : Μήκος Χ Πλάτος με καθρέπτες (cm) : 5300 Χ 2100  

Απόσταση από έδαφος : τουλάχιστον 21cm  

Καθαρού χώρου φόρτωσης (cm) : 1500 X 1500  

Γωνία προσέγγισης - φυγής : τουλάχιστον 280  - 26 με 27 0  

 

Ηλεκτρικό σύστημα :  

Tο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή
οδήγηση  του  αυτοκινήτου.  Η  τάση του  ηλεκτρικού κυκλώματος  θα  είναι  12V.  Το  όχημα  θα είναι
εξοπλισμένο  με  σύστημα  μη  εκκίνησης  του  κινητήρα  (immobilizer)  όταν   δεν  χρησιμοποιείται  το
εργοστασιακό κλειδί του οχήματος.

 

 

Ρυμούλκηση :  

Το  όχημα  θα  φέρει  σύμφωνα  με  την  οδηγία  77/389  *  96/64  ένα  άγκιστρο  ρυμούλκησης  στην
εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη ρυμούλκησης του σε περίπτωση βλάβης.

 

 

Ασφάλεια :  

ABS με Κατανομη Πέδησης EBD  

Σύστημα Υποβοήθησης Πέδησης (BA)  

Φώτα Πέδησης Αμεσης Ανάγκης (EBS)  

Πίσω φως Πέδησης   

Πίσω φώτα τύπου λαμπτήρα  

Εμπρός προβολείς αλογόνου τύπου reflector  

Φώτα ημέρας τύπου λαμπτήρα  

Χειροκίνητη ρύθμιση ύψους εμπρός φώτων  

Προβολείς ομίχλης εμπρός  

Ενσωματωμένα φλας στους καθρέπτες  

Cruise Control  

Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης με ανίχνευση πεζών  

Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας  

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας οχήματος (VSC)  

Σύστημα Ελέγχου Ταλάντωσης κατά τη ρυμούλκηση (TSC)  

Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα (HAC)  

Immobiliser  

Υπενθύμιση πρόσδεσης εμπρός ζωνών ασφαλείας  

Ένδειξη πρόσδεσης πίσω ζωνών ασφαλείας  

Προεντατήρες και ρυθμιστές έντασης  
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Καθίσματα οδηγού - συνοδηγού υψηλής ασφαλείας  

Πίσω προσκέφαλα (3)  

Αποσπόμενος Φάρος  

Άνεση :  

ΕΞΩΤΕΡΙΚO - ΑΝΕΣΗ  

Φωτιστικά σώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

Αισθητήρες φώτων  

Ηλεκτρικοί καθρέπτες  

Θερμαινόμενοι καθρέπτες  

Κλείδωμα με τηλεχειρισμό  

Λαβή στη θύρα καρότσας  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΣΗ

 

Αναλογικό ταχύμετρο  

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος  

Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)  

Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης (ημέρα/νύχτα)  

Air-condition  

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα  

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα  

Αυτόματη λειτουργία παραθύρου οδηγού  

Λειτουργία αντι-μπλοκαρίσματος στο παράθυρο οδηγού  

Φίλτρο UV στα παράθυρα  

Πρίζα 12V  

Οθόνη LCD πολλαπλών πληροφοριών  

Διακόπτης τετρακίνησης  

Cruise control  

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι  

Χειριστήρια Συστήματος Πολυμέσων στο τιμόνι  

Χειριστήρια τηλεφώνου στο τιμόνι  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 

Ηχοσύστημα Ράδιο με δυνατότητα MP3 και WMA  

Τουλάχιστον 4 ηχεία  

Θύρες σύνδεσης Aux-in & USB  

Σύστημα Bluetooth hands-free  

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :  

Άνετη ανάρτηση  

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας σε επικλινές έδαφος  
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Κλείδωμα πίσω διαφορικού  

Λειτουργία θέρμανσης και ανάφλεξης κινητήρα  

Εσωτερικοί γάντζοι καρότσας  

Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ  

Εμπρός και πίσω λασπωτήρες
 

 

Με την προσφορά να κατατεθούν  :   

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης  κατά την  παράδοση Έγκρισης  Τύπου για ολοκληρωμένο
όχημα  βάσει  των  οικείων  διατάξεων  προκειμένου  να  είναι  εφικτή  η  ταξινόμηση  του
οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό
Εξέτασης Τύπου ΕΚ από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προκύπτει και η
συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με τα σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο.

  Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης (εργοστασιακής) καλής λειτουργίας τουλάχιστον  2 έτη για το
πλήρες όχημα.

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη .   
 

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για  10 έτη.  Και ότι το διάστημα
παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου
αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση
που  μέρος  του  υπό  προμήθεια  υλικού  θα  κατασκευαστεί  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η
παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί
σκόπιμο.

 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών επισκευής, συντήρησης και
service,  για  διάστημα  δύο  ετών  τουλάχιστο,  κατά  προτίμηση  σε  συνεργαζόμενο/α
συνεργείο/α εντός της νήσου Λέσβου ή εναλλακτικά με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο
επιλέξει έκαστος προσφέρων προμηθευτής με πλήρη δική του ευθύνη και αναλαμβάνοντας
πλήρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και δαπάνες ασφαλούς και ταχείας μετακίνησης
του οχήματος εκτός του νησιού, μέχρι  και  την τελική επιστροφή αυτού επισκευασμένου,
στην έδρα του δήμου στην Καλλονή Λέσβου. Να δοθούν τα αναλυτικά στοιχεία του/των
συνεργείου/ων. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/ αποκατάστασης θα γίνεται το
πολύ εντός δύο (2)  εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί  βλάβης και  η
έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.

 Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  είναι  σε  θέση  και  θα   επιδείξουν  ίδιο  ή  όμοιο  δείγμα  του
προσφερόμενου είδους, εφόσον ζητηθεί.

 Πρόγραμμα  εκπαίδευσης  των  εργατών,  χειριστών  του  αγοραστή  για  το  χειρισμό    και
συντήρηση  του  προσφερόμενου  εξοπλισμού.  Να  κατατεθεί  αναλυτικό  πρόγραμμα
εκπαίδευσης  (πρόγραμμα  εκπαίδευσης  προσωπικού,  αριθμός  εκπαιδευτών,
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).
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 Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες.  

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :  

-Εφεδρικός τροχός πλήρης, τοποθετημένος σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.

-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς, με εργαλειοθήκη.

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ

-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

-Τρίγωνο βλαβών

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής

-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Εξοπλισμός :  

Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί από τον προμηθευτή. Θα φέρει πιστοποίηση CE και 1ετή εγγύηση καλής
λειτουργίας και 10ετή παροχής ανταλλακτικών, βεβαιούμενη με υπεύθυνη δήλωση. Η προσφορά θα
συνοδεύεται από πλήρη περιγραφικά φυλλάδια και κατάλογο ανταλλακτικών.

 

  

α) Αλατοδιανομέας :  

Ο αλατοδιανομέας θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση στο οπίσθιο μέρος ημιφορτηγού οχήματος
pick up, επί της κιβωτάμαξας και θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 500 λίτρων. Ο αλατοδιανομέας θα
είναι  κατασκευασμένος  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  ο  καλύτερος
συνδυασμός βάρους και αντοχής. Το βάρος του αλατοδιανομέα σε κατάσταση λειτουργίας δεν πρέπει
να είναι μεγαλύτερο από 150 κιλά.    

Στο  πάνω μέρος  θα διαθέτει  σήτα στιβαρής κατασκευής  για  τον  επιτυχή διαμερισμό του  άλατος
αποχιονισμού κατά την εναπόθεσή του και την αποφυγή ύπαρξης συσσωρευμένων μαζών μεγάλης
διαμέτρου. Για την προστασία του αλατιού κατά τον διασκορπισμό από την υγρασία θα πρέπει να
είναι εξοπλισμένη με κάλυμμα ανοιγόμενο. Η μεταφορά του αλατιού προς τον δίσκο διασκορπισμό θα
επιτυγχάνεται με κοχλία ο οποίος θα διατρέχει όλο το μήκος του πατώματος, διαμέτρου τουλάχιστον
60mm, ο δε δίσκος διασκορπισμού θα είναι διαμέτρου περίπου 30cm.

Ο  αλατοδιανομέας  θα  είναι  εξοπλισμένος  με  δονητή  για  την  αποφυγή  επικόλλησης  αλατιού  στα
τοιχώματα. 

Εντός  της  καμπίνας  θα  υπάρχει  χειριστήριο  με  οθόνη  υγρών  κρυστάλλων  για  την  ρύθμιση  της
ποσότητας  διασκορπισμού  και  της  διαμέτρου  διασκορπισμού  από  1  –  8  μέτρα  τουλάχιστον.  Θα
διαθέτει  επίσης  αισθητήρα  ταχύτητας  μέσο  σήματος  GPS έτσι  ώστε  να  ρυθμίζει  αυτόματα  την
προεπιλεγμένη ποσότητα διασκορπισμού  ανάλογα την ταχύτητα του οχήματος προκειμένου να είναι
σταθερή  η  ποσότητα  ανά  m2.    Από  το  χειριστήρια  θα  υπάρχει  η  δυνατότητα  παράκαμψης  της
αυτόματης  λειτουργίας  και  επιλογή  της  χειροκίνητης.  Από  το  χειριστήριο  θα  υπάρχει  επίσης  η
δυνατότητα ενεργοποίησης του προβολέα παρακολούθησης του διασκορπισμού. 

Η μετάδοση της κίνησης στον αλατοδιανομέα θα γίνεται από το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος και
θα διαθέτει ηλεκτρικό κινητήρα ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε καλυμμένο σημείο προκειμένου
να είναι προστατευμένος.

 

β) Λεπίδα αποχιονισμού :  

Η λεπίδα αποχιονισμού πρέπει να είναι ταχείας προσαρμογής στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος και
να στηρίζεται επί ειδικών βάσεων οι οποίες θα είναι σταθερά προσαρμοσμένες στο όχημα. Οι βάσεις
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προσαρμογής της λεπίδας δεν πρέπει να εξέχουν από το όχημα.

Η λεπίδα θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και πρέπει να είναι χαμηλού βάρους και
οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερο από 170 kg μαζί με την ηλεκτροϋδραυλική μονάδα.

Το μήκος της λεπίδας θα είναι τουλάχιστον 2100  mm και το ύψος τουλάχιστον 50  cm έτσι ώστε το
πλάτος εργασίας με κεκλιμένη την λεπίδα να είναι τουλάχιστον 1800 mm. 

 

Θα διαθέτει  ηλεκτρική μονάδα με την  οποία  θα εκτελεί  τέσσερις  κινήσεις  (ανάβαση -  κατάβαση,
περιστροφή δεξιά - αριστερά).  Η μονάδα θα παίρνει  κίνηση από το όχημα και  θα διαθέτει ειδικό
ασύρματο τηλεχειριστήριο (επί ποινή αποκλεισμού).  Επίσης θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με
απελευθέρωση πίεσης επί του εδάφους για καλύτερο αποχιονισμό. Προκειμένου να υπάρχει επαρκής
φωτισμός για νυχτερινή εργασία η λεπίδα θα είναι εξοπλισμένη με πρόσθετο φωτισμό τοποθετημένο
σε κατάλληλο ύψος ώστε να μην εμποδίζει τη θέα αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει επαρκή φωτισμό. 

Για τον αποτελεσματικό αποχιονισμό και ταυτοχρόνως την προστασία του οδοστρώματος η λεπίδα θα
είναι εξοπλισμένη με ακρολέπιδα και δυνατότητα ανάκλησης με την βοήθεια ελαστικών συνδέσμων. 

 

Ημερομηνία _________________

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)
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                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.............................................................................................................. 

ΤΗΛ: ………………………….……………… 

E-MAIL: …………………………………….

 (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1
Ημιφορτηγό  διπλοκάμπινο  4Χ4,  με
αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού

2

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ..............................................................................................

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αρ. 141/2021 μελέτης του Δήμου
Μυτιλήνης .

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.

Παράδοση: Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων, στο Δήμο Μυτιλήνης 

Χρόνος Παράδοσης:

 ________________________________________________________________

Εγγύηση: _______________________________________________

Επιβαρύνσεις,   Κρατήσεις:  Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις  νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη
διακήρυξη της δημοπρασίας.

Λοιπές παρατηρήσεις: 
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Ημερομηνία _________________

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης  (Πλήρης  επωνυμία  Πιστωτικού  Ιδρύματος  …………………………….  /  ΕΝΙΑΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα130).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα131) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ132.

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………133 υπέρ του 

(i)  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..............................,   ΑΦΜ:  ................

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

130 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
131 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
132 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε
μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο
ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
133  ο.π. υποσ. 3.
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β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..134 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους

ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................135 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για

την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............136 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η

εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το  παραπάνω  ποσό  τηρείται  στη  διάθεσή  σας  και  θα  καταβληθεί  ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρους  μας

αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της  απαίτησης  σας  μέσα

σε ....................ημέρες 137 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 138. 

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  πάγιο  τέλος

χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε  την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο  της  Υπηρεσίας  σας,  στο  οποίο

επισυνάπτεται  η  συναίνεση  του  υπέρ  ου  για  την  παράταση  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  ...  της

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της139. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της

134 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
135 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
136Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της  Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  συμπληρώνεται  ο  αύξων  αριθμός  του/ων
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
137 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
138 ΣΗΜΕΙΩΣΗ     ΓΙΑ     ΤΗΝ     ΤΡΑΠΕΖΑ  : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα  (30) ημέρες  του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
139 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
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παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε140.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης  (Πλήρης  επωνυμία  Πιστωτικού  Ιδρύματος  …………………………….  /  ΕΝΙΑΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

140 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα

παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των

ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 

(i)  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..............................,   ΑΦΜ:  ................

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της

ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους

ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ .....  σύμβασης  “(τίτλος  σύμβασης)”,  σύμφωνα με την

(αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη  /  Πρόσκληση  /  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  6

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Όπως υποσημείωση 3.
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
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Το  παραπάνω  ποσό  τηρείται  στη  διάθεσή  σας  και  θα  καταβληθεί  ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρους  μας

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι  μπορούμε να θεωρήσουμε την

Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  πάγιο  τέλος

χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
……………………………141

              [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: Τόπος ]……:...../......../…….

7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο
(2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
141  Συμπληρώνονται στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
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Αριθ. πρωτ.............................

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ…………….[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: Ενδεικτικό σχέδιο συμφωνητικού που διαμορφώνεται από την
αναθέτουσα αρχή]

Στ.. .................. σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. …….............., που εδρεύει……….. με Αριθμό  Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)………. και κωδικό ηλεκτρονικής
τιμολόγησης142 νομίμως εκπροσωπούμεν… από τ………  δυνάμει του (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)  

2.Ο/η ……. (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής  επιχείρησης)  ή το νομικό πρόσωπο...........με  την
επωνυμία  ………….και  με  το  διακριτικό  τίτλο  «..........................»,  που  εδρεύει  ......................................  (.
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα)
από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)  

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα
Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.

2.  Την  υπ΄  αριθμ  …  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  με  την  οποία  κατακυρώθηκε  το  αποτέλεσμα  της
διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. ……………
ειδική  πρόσκληση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  προς  τον  Ανάδοχο  για  την  υπογραφή του  παρόντος,  η  οποία
κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2)
της  παρ.  3  του  άρθρου  100  του  ν.  4412/2016  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: μνημονεύεται  μόνο  στην  περίπτωση  του  προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]

4. Την  από  ……υπεύθυνη  δήλωση  του  αναδόχου  της  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και
Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε  με  το  ν.  3414/2005» [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: συμπληρώνεται  μόνο  σε  συμβάσεις  με  εκτιμώμενη  αξία  άνω  του
1.000.000 ευρώ]

3.  Ότι  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  αποτελούν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  παρ.1  περιπτ.  42  του
Ν.4412/2016:

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-οι υπ’ αριθ. ............  τεχνικές προδιαγραφές  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: εάν αποτελούν διακριτό έγγραφο και δεν έχουν ενσωματωθεί
στο τεύχος της Διακήρυξης]

-........ (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»143 

142  Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016
143 Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή και τα λοιπά σχετικά έγγραφα της σύμβασης
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-η προσφορά του Αναδόχου

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την: 

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/
ασφαλιστικής  επιχείρησης/   ...............,  ποσού ........................  ευρώ,  για την καλή εκτέλεση των όρων του
παρόντος συμφωνητικού

β)  την  υπ’  αριθ.  ..............  εγγυητική  επιστολή  της  τράπεζας/  πιστωτικού  ιδρύματος/  χρηματοδοτικού
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ...............,  ποσού ........................  ευρώ για την προκαταβολή144  του
συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ....................., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του
άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ……:.
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: στο σημείο αυτό περιγράφεται το τμήμα/τμήματα της σύμβασης που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, καθώς
και τυχόν επιπρόσθετη κατακυρωθείσα ποσότητα αγαθών, σε ποσοστό τοις εκατό επί της αρχικής ποσότητας,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016] 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην
απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης

[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: Το περιεχόμενο του άρθρου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή  χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ  του
άρθρου 53 του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)] 
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: Για  τους  φορείς  της  Γενικής  Κυβέρνησης:] Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  ….  Η
δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α.:  ………………  σχετική  πίστωση  του  τακτικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους …….  του Φορέα   
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για την
ανάληψη  υποχρέωσης/έγκριση  δέσμευσης  πίστωσης  για  το  οικονομικό  έτος  202.....  και  έλαβε  α/α  …….
καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα…. . 
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα
επόμενα οικονομικά έτη,  αναφέρεται  μόνο ο αριθμός της  πολυετούς  έγκρισης (ΑΔΑΜ….,ΑΔΑ…..),  κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ 80/2016, σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143)]

144  Συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή 
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική
Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου ……………………) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: κατά περίπτωση]

 [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: Αν η σύμβαση είναι συγχρηματοδοτούμενη, αναφέρονται επιπλέον & τα ακόλουθα:]
Η  σύμβαση περιλαμβάνεται  στο  υποέργο Νο  …..  της  Πράξης  :  «………………….»  η  οποία  έχει  ενταχθεί  στο
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «…………………………»  με  βάση  την  Απόφαση  Ένταξης  με  αρ.  πρωτ.  ………  του
………………………  και  έχει  λάβει  κωδικό  MIS …………...  145.  Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο .....) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή
της και μέχρι .............................
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: Ως διάρκεια σύμβασης προμήθειας, στην περίπτωση που αυτή δεν ορίζεται ρητά στη διακήρυξη, νοείται ο
χρόνος μέχρι και την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων.]

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας 

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή: 

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση
της  παρούσας  σύμβασης  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους 

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ  όλη τη διάρκεια της ́ όλη τη διάρκεια της
εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της. 

 [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: Εφ’ όσον συντρέχει εφαρμογής, στο σημείο αυτό αναφέρονται: ]

145 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης. 
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4.3. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της Διακήρυξης, με δεδομένο πως η εν θέματι  σύμβαση προμηθειών
προϊόντων εμπίπτει  στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β
ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. 
Η  τήρηση  των  υποχρεώσεων  ελέγχθηκε  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  μέσω  του  αρχείου  δημοσιοποίησης
εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα
του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού……είναι ο …….146

4.4. ότι  καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,  θα συνεργάζεται  στενά με την Αναθέτουσα Αρχή,
υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  της  σχετικά  με  την  εκτέλεση  της
σύμβασης.

4.5. [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: Στο σημείο αυτό αναφέρονται όλοι οι ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης κατ' εφαρμογή του άρθρου
130 του Ν.4412/2016, ή άλλοι όροι που επιβάλλονται στον ανάδοχο δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει το
αντικείμενο της εκτέλεσης της σύμβασης.........................................................]

Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..%
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: άλλως αναφέρεται η αμοιβή του αναδόχου ανά τιμή μονάδας …:Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται σε ποσό
σε  ευρώ  …………  ήτοι  στο  ταυτάριθμο  ποσό  της  προσφοράς  του.  Στην  αμοιβή  του  Αναδόχου   δεν
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.] 

5.2.  Η  πληρωμή  του  Αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5.1.1  της  Διακήρυξης  και
συγκεκριμένα:  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: στο σημείο αυτό αναφέρονται  οι ειδικοί όροι  πληρωμής,  ιδίως σε περίπτωση επιλογής εκ
μέρους του αναδόχου εναλλακτικού τρόπου πληρωμής]
…………………..

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται  με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων
παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  200  παρ.  4  του  ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή147. 

5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  συμβατικών υλικών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  βαρύνεται με

146  Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016

147 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρθρου 200 του ν.
4412/2016
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τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ....% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ....%.

5.5.  Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος αξίας .....% επί του καθαρού ποσού.

5.6.  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: Η  παράγραφος  που  ακολουθεί  διαμορφώνεται  αναλόγως  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  με  βάση  τις
απαιτήσεις  της  κείμενης  νομοθεσίας.  Ενδεικτικά  μπορεί  να  αναφέρεται:]  Όλα  τα  δικαιολογητικά  του
χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια
υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής.  Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να
προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον
τριάντα (30) ημέρες. 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες
από  την  οριστική  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  των  αγαθών  και  την  ολοκλήρωση  των  σχετικών
διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην
αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς
να  απαιτείται  όχληση  από  τον  ανάδοχο.148 Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  υποβολής  των  οικείων
δικαιολογητικών πληρωμής,  η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται  υπερήμερος,  ει  μη μόνο από την  ημέρα
προσκόμισής τους. 

Άρθρο 6
Αναπροσαρμογή τιμής

Η περίπτωση της  αναπροσαρμογής  τιμής  των υλικών υπό τους  όρους του  άρθρου 132 του Ν 4412/2016
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης149 

Άρθρο 7
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - 

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά. στο χρόνο , τρόπο και τόπο  που καθορίζονται στα
άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης. ....150 

148 Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) του Υπουργείου
Οικονομικών
149  Στις  διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών,  όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των

αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής,
υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ο
τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής

150  Η αναθέτουσα αρχή  καθορίζει τα σχετικά με το χρόνο παραλαβής, παραπέμποντας στο σχετικό Παράρτημα ή άλλο περιγραφικό έγγραφο
της σύμβασης
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……. [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: άλλως, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε …(..)
εργάσιμες ημέρες από τη διαβίβαση σχετικής έγγραφης παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα της Αναθέτουσας
Αρχής]

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα  με το άρθρο 6.1. της
Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου
σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού
και  ποιοτικού  ελέγχου  των  υλικών,  ανάληψης  του  κόστους  διενέργειας  ελέγχου  από  τον  Ανάδοχο   που
ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.  

Υλικά  που  απορρίφθηκαν  ή  κρίθηκαν  παραληπτέα  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  τιμής,  μπορούν  να
παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης 

7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 
….

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο,  ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2.  της
Διακήρυξης. 

Ανεξάρτητα  από  την,  στο  ως  άνω  άρθρο  6.2.2.  οριζόμενη   αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του
Αναδόχου,  πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  παρούσα  σύμβαση έλεγχοι  από  επιτροπή  που
συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  6.2.1. της Διακήρυξης και
του  άρθρου  208  του  ν.  4412/2016  και  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από την παρούσα  σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

7.4.  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: Σε  περίπτωση  διαιρετών  αγαθών  τα  οποία  παρέχονται  τμηματικά  αναφέρεται  ο  τρόπος  σταδιακής
αποδέσμευσης των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, όπου υπάρχει]

7.5.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί  να παρατείνεται,  πριν  από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη
την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207
του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 8
Ειδικοί όροι ναύλωσης –ασφάλισης -ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

…………………………151

Άρθρο 9
Δείγματα –Δειγματοληψία –Εργαστηριακές εξετάσεις

…………………………………………..152

Άρθρο 10
Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

10.1.  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης  ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,  με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη
με  τους  όρους  της  παρούσας  σύμβασης,  στους  χρόνους,  τη  διαδικασία  αντικατάστασης  και  την  τακτή
προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.
10.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και  εφ’  όσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες
κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.
10.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11
Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

………………………………………..153

Κατά την  περίοδο της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο  Ανάδοχος  ευθύνεται,   αναλαμβάνει  την  υποχρέωση και
εγγυάται   στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  την  καλή  συντήρηση,  αποκατάσταση  βλάβης  και  λειτουργία  του
αντικειμένου της προμήθειας με τρόπο, περιεχόμενο ευθύνης  και σε χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 6.6. της
Διακήρυξης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή, για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου,
προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.6. της
Διακήρυξης και έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. 

151  Συμπληρώνονται από την Α.Α. με βάση το αντικείμενο της προμήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016
152  Συμπληρώνεται εφ’ όσον προβλέπεται σχετική κατάθεση δειγμάτων για την παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016
153  Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο για σύμβαση συγκεκριμένης προμήθειας να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης και

εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας.
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[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: Εφόσον προβλέπεται και η κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται και ο χρόνος κατάθεσής της,
πχ με την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης] 

Άρθρο 12
Υπεργολαβία

12.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων
της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των πιο κάτω
υπηρεσιών-καθηκόντων ......154

12.2. Ο Ανάδοχος με το από ......  έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το
άρθρο  4.4.2.  της  Διακήρυξης,  ενημέρωσε  την  Αναθέτουσα  Αρχή  για  την  επωνυμία/όνομα,  τα  στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση
του  τμήματος/  τμημάτων  της  σύμβασης  είτε  από  τον  ίδιο,  είτε  από  νέο  υπεργολάβο  τον  οποίο  θα
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία155. 

12.3.  Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου
2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα
Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού
που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

154 Το εδάφιο β  συμπληρώνεται μόνον στη περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή ́ όλη τη διάρκεια της
εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων και για τις οποίες υπάρχει επιφύλαξη, σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις της
διακήρυξης  για  την  εκτέλεση  ορισμένων  κρίσιμων  καθηκόντων  απευθείας  από  τον  ίδιο  τον  προσφέροντα  ή,  αν  η  προσφορά
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016, από έναν από τους
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016

155  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις αντικατάστασής του
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12.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται να
τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην αναθέτουσα
αρχή με ευθύνη του αναδόχου. [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: εφόσον η Α.Α. συμπεριλάβει τέτοια ρήτρα στα έγγραφα της σύμβασης]

12.4.............................................................. 156

Άρθρο 13
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

13.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν,  με  απόφαση της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  τους  λόγους  που αναφέρονται  και  σύμφωνα με τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  5.2.1  της  Διακήρυξης.  Στον  Ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  παρούσα
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας
και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

13.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.

13.3.  Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει
εις  βάρος  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  αυτή  προμηθευτεί  τα  αγαθά,  που  δεν  προσκομίστηκαν
προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε
τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ)  x Π Οπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα
με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.
ΤΚΤ  =  Τιμή  κατακύρωσης  της  προμήθειας  των  αγαθών,  που  δεν  προσκομίστηκαν  προσηκόντως  από  τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.
ΤΚΕ  =  Τιμή  κατακύρωσης  της  προμήθειας  των  αγαθών,  που  δεν  προσκομίστηκαν  προσηκόντως  από  τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα,  σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος  ο οικονομικός
φορέας.
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή
από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή ……..  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: προσδιορίζεται από την Α.Α.
σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 5.2.1 της Διακήρυξης από 1,01 έως και 1,05.  Αν δεν προσδιορίζεται στη
Διακήρυξη, λαμβάνει την τιμή 1,01.]
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία
του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 14

156  Στο σημείο αυτό αναφέρεται η τυχόν δυνατότητα πληρωμής απευθείας του υπεργολάβου με παραπομπή στο αντίστοιχο άρθρο πληρωμής
στο οποίο θα πρέπει να καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως
προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής
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Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

14.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης.
Ειδικότερα  …..[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: στο  σημείο  αυτό  περιλαμβάνονται  οι  σαφείς  ρήτρες  τροποποίησης  της  σύμβασης  που
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη ή άλλο περιγραφικό έγγραφο] 

14.2.  Τροποποίηση των όρων της  παρούσας  σύμβασης γίνεται  μόνον με  μεταγενέστερη γραπτή  και  ρητή
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 15
Ανωτέρα Βία

15.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
15.2.Ο Ανάδοχος,  επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά
από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον
απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 16
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά
που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές
ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις
κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

Άρθρο 17
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.
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Άρθρο 18
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

18.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται
στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.  

18.2.Ο  Ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  της  Αναθέτουσας  Αρχής  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1.
(Χρόνος  παράδοσης  υλικών),6.4.  (Απόρριψη  συμβατικών  υλικών  –αντικατάσταση),  μπορεί  να  ασκήσει  τα
δικαιώματα που του αναγνωρίζονται  και  υπό τις  προϋποθέσεις και  έννομες συνέπειες  που ορίζονται  στο
άρθρο 5.3. της Διακήρυξης. 

18.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το
κύρος και/ή  την  εκτέλεση της παρούσας,  ή εξ αφορμής της,   επιλύονται  σύμφωνα με το άρθρο 5.4.  της
Διακήρυξης. 

Άρθρο 19

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)157 

[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: Η  διατύπωση  που  ακολουθεί  είναι  ενδεικτική.  Ο  όρος  προσαρμόζεται  ανάλογα  με  το  αντικείμενο  της
σύμβασης και τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής] 
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή
του  Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679  για  την  προστασία  των  φυσικών προσώπων έναντι  της  επεξεργασίας  των
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την
κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  Προστασίας  Δεδομένων  /  General Data Protection
Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως  προς  την  επεξεργασία  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  των  προσωπικών  δεδομένων  του  Αναδόχου
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα
παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει
στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς
και  στην  αναγκαία  επεξεργασία  και  διατήρηση  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  στην  ανταλλαγή
πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που
είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει
συμμόρφωσή  της  με  νόμιμη  υποχρέωση,  σε  έγχαρτο  αρχείο  και  σε  ηλεκτρονική  βάση  με  υψηλά
χαρακτηριστικά  ασφαλείας  με  πρόσβαση  αυστηρώς  και  μόνο  σε  εξουσιοδοτημένα  πρόσωπα  ή παρόχους
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι
διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

157  Αφορά σε φυσικά πρόσωπα
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Η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  προβεί  σε  συλλογή  και  επεξεργασία  (π.χ.  συλλογή,  καταχώριση,  οργάνωση,
αποθήκευση,  μεταβολή,  διαγραφή,  καταστροφή  κ.λπ.),  για  τους  ανωτέρω  αναφερόμενους  σκοπούς,  των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας,
(γ)  δεδομένων  και  πληροφοριών  κοινωνικοασφαλιστικών  και  φορολογικών  απαιτήσεων,  (δ)  γενικών
πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων
ειδικής  κατηγορίας,  των  οποίων  η  συλλογή  και  επεξεργασία  επιβάλλεται  από  τους  όρους  εκτέλεσης  της
σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων
εμπειρία/υπεργολάβων)  αποθηκεύονται  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της
σύμβασης,  και  μετά  τη  λήξη  αυτής  για  χρονικό  διάστημα  πέντε  ετών  για  μελλοντικούς  φορολογικούς-
δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία,
εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά
με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος
έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον
οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η  διαβίβαση  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  σε  άλλο  δημόσιο  φορέα
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των
καθηκόντων  της  ή  του  τρίτου  φορέα  στον  οποίο  διαβιβάζονται  τα  δεδομένα  και  εφόσον  πληρούνται  οι
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας
Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..).

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών
του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 

β)  διασφαλίζει  ότι  τα  πρόσωπα που είναι  εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται  τα  δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα  έχουν  αναλάβει  δέσμευση  τήρησης  εμπιστευτικότητας  ή  τελούν  υπό  τη  δέουσα  κανονιστική
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την
επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του
υπευθύνου  επεξεργασίας  να  απαντά  σε  αιτήματα  για  άσκηση  των  προβλεπόμενων  στο  κεφάλαιο  III
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 
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στ)  συνδράμει  τον  υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις  υποχρεώσεις  που
απορρέουν  από  τα  άρθρα  32  έως  36  ΓΚΠΔ,  λαμβάνοντας  υπόψη  τη  φύση  της  επεξεργασίας  και  τις
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας
και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την
αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η)  θέτει  στη  διάθεση  του  υπευθύνου  επεξεργασίας  κάθε  απαραίτητη  πληροφορία  προς  απόδειξη  της
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους
ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από
άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι)  Ο  εκτελών την  επεξεργασία  δεν προσλαμβάνει  άλλον εκτελούντα την  επεξεργασία χωρίς  προηγούμενη
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Άρθρο 20
Λοιποί όροι

Άπαντες  οι  όροι  της  Διακήρυξης  και  των  Εγγράφων  της  Σύμβασης  που  σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  της
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από
τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – Οδηγίες χρήσης ΕΣΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal/kentro_eksipiretisis
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Οι  αναθέτουσες  αρχές  συντάσσουν  το  ΕΕΕΣ  με  τη  χρήση   της  νέας  ηλεκτρονικής  υπηρεσίας  Promitheus
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε,
ως  αρχείο  PDF,  ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,  αναρτάται  ξεχωριστά  ως  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής.  Tο  αρχείο  XML
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη
σχετική απάντηση τους].
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