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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 30320/12-09-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 
ΘΕΜΑ: «Τροποποί�ηση της αρίθμ. πρωτ. 30320/12-09-2022 Δίακη� ρυξης ανοίχτου�  ηλεκτρονίκου�  δίαγωνίσμου�  α� νω
των ορί�ων με κρίτη� ρίο κατακυ� ρωσης την πλε�ον συμφε�ρουσα απο�  οίκονομίκη�  α� ποψη προσφορα�  βα� σεί τίμη� ς, γία
την  επίλογη�  αναδο� χου  της  προμη� θείας  με  τί�τλο:  «Προμήθεια  δύο  διπλοκάμπινων  ημιφορτηγών  4Χ4  με
λεπίδες εκχιονισμού και αλατοδιανομείς», πρου5 πολογίσμου� :  117.800,00  ευρω� , συμπερίλαμβανομε�νου του
ΦΠΑ 24%, ως προς την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Ελευθ. Βενίζε�λου 13-17, 81132

Μυτίλη� νη24-10-2022 Δευτε�ρα 15.30 μ.μ.
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Δη� μαρχος Μυτίλη� νης

 Έχοντας υπο� ψη:

Το Ν.3852/2010 «Νε�α Αρχίτεκτονίκη�  της Αυτοδίοί�κησης καί  της Αποκεντρωμε�νης Δίοί�κησης -  Προ� γραμμα
Καλλίκρα� της» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),ο� πως τροποποίη� θηκε καί ίσχυ� εί, 

Τίς δίατα� ξείς του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κυ� ρωση του Κω� δίκα Δη� μων καί Κοίνοτη� των» καί είδίκο� τερα της  παρ
9εδ.β  του α� ρθρου 209 

Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημο� σίες Συμβα� σείς Έργων, Προμηθείω� ν καί Υπηρεσίω� ν (προσαρμογη�  στίς Οδηγί�ες
2014/24/ ΕΕ καί 2014/25/ΕΕ)» (φΕΚ 147/Α/08-08-2016), ο� πως τροποποίη� θηκε καί ίσχυ� εί,

Το  Ν.  4622/19  (Α’  133)  «Επίτελίκο�  Κρα� τος:  οργα� νωση,  λείτουργί�α  &  δίαφα� νεία  της  Κυβε�ρνησης,  των
κυβερνητίκω� ν οργα� νων & της κεντρίκη� ς δημο� σίας δίοί�κησης» καί ίδί�ως του α� ρθρου 37, 

Το Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενίαί�ο κεί�μενο Δίκονομί�ας γία το Ελεγκτίκο�  Συνε�δρίο, ολοκληρωμε�νο νομοθετίκο�
πλαί�σίο  γία  τον  προσυμβατίκο�  ε�λεγχο,  τροποποίη� σείς  στον  Κω� δίκα  Νο� μων  γία  το  Ελεγκτίκο�  Συνε�δρίο,
δίατα� ξείς γία την αποτελεσματίκη�  απονομη�  της δίκαίοσυ� νης καί α� λλες δίατα� ξείς» καί ίδί�ως των α� ρθρων 324-
337,

Το  Ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Συ� σταση  ενίαί�ας  Ανεξα� ρτητης  Αρχη� ς  Δημοσί�ων  Συμβα� σεων  καί  Κεντρίκου�
Ηλεκτρονίκου�  Μητρω� ου Δημοσί�ων Συμβα� σεων…», 

Το α� ρθρο 5 της απο� φασης με αρίθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργου�  Εσωτερίκω� ν, 

Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχω� ρίση δημοσίευ� σεων των φορε�ων του Δημοσί�ου στο νομαρχίακο�  καί τοπίκο�
Τυ� πο καί α� λλες δίατα� ξείς»,  

Το  Ν.  4601/2019  (Α’  44)  «Εταίρίκοί�  µετασχηµατίσµοί�  καί  εναρµο� νίση  του  νοµοθετίκου�  πλαίσί�ου  µε  τίς
δίατα� ξείς της Οδηγί�ας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαί5κου�  Κοίνοβουλί�ου καί του Συµβουλί�ου της 16ης Απρίλί�ου
2014 γία την ε�κδοση ηλεκτρονίκω� ν τίµολογί�ων στο πλαί�σίο δηµο� σίων συµβα� σεων καί λοίπε�ς δίατα� ξείς»,

Τίς δίατα� ξείς του Βίβλί�ου IV ( α� ρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που δίε�πουν τίς δίαφορε�ς που αναφυ� ονταί απο�
πρα� ξείς η παραλη� ψείς ,οί οποί�ες εκδί�δονταί η συντελου� νταί μετα�  την 26/6/2017 καθω� ς καί τίς δίατα� ξείς του
Π.Δ 39/17 «Κανονίσμο� ς εξε�τασης Προδίκαστίκω� ν Προσφυγω� ν ενω� πίον της Αρχη� ς Εξε�τασης Προδίκαστίκω� ν
Προσφυγω� ν (ΑΕΠΠ)»,

Το Ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Με�τρα γία τη δίασφα� λίση της δίαφα� νείας καί την αποτροπη�  καταστρατηγη� σεων
κατα�  τη  δίαδίκασί�α  συ� ναψης  δημοσί�ων  συμβα� σεων»,  του  π.δ/τος  82/1996  (Α’  66)  «Ονομαστίκοποί�ηση
μετοχω� ν Ελληνίκω� ν Ανωνυ� μων Εταίρείω� ν που μετε�χουν στίς δίαδίκασί�ες ανα� ληψης ε�ργων η�  προμηθείω� ν του
Δημοσί�ου η�  των νομίκω� ν προσω� πων του ευρυ� τερου δημο� σίου τομε�α»1, της κοίνη� ς απο� φασης των Υπουργω� ν
Ανα� πτυξης καί Επίκρατεί�ας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετίκα�  με τα «Δίκαίολογητίκα�  γία την τη� ρηση των
μητρω� ων  του  ν.3310/2005,  ο� πως  τροποποίη� θηκε  με  το  ν.3414/2005»,  καθω� ς  καί  των  υπουργίκω� ν
αποφα� σεων,  οί  οποί�ες  εκδί�δονταί,  κατ’  εξουσίοδο� τηση  του α� ρθρου 65 του ν.  4172/2013 (Α’167) γία τον
καθορίσμο� : α) των μη «συνεργα� σίμων φορολογίκα� » κρατω� ν καί β) των κρατω� ν με «προνομίακο�  φορολογίκο�
καθεστω� ς»2,

Το  π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονίσμο� ς εξε�τασης προδίκαστίκω� ν προσφυγω� ν ενω� πίων της Α.Ε.Π.Π.»,

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 €)

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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Την υπ'  αρίθμ.  57654/22.05.2017 Απο� φαση  του Υπουργου�  Οίκονομί�ας  καί  Ανα� πτυξης με  θε�μα :  “Ρυ� θμίση
είδίκο� τερων  θεμα� των  λείτουργί�ας  καί  δίαχεί�ρίσης  του  Κεντρίκου�  Ηλεκτρονίκου�  Μητρω� ου  Δημοσί�ων
Συμβα� σεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781), 

Την με αρ. 64233/08-06-2021 (ΦΕΚ 2455/09-06-2021, τ. Β΄) Κοίνη� ς Απο� φασης των Υπουργω� ν Ανα� πτυξης καί
Επενδυ� σεων  καί Ψηφίακη� ς Δίακυβε�ρνησης «Ρυθμί�σείς τεχνίκω� ν ζητημα� των που αφορου� ν την ανα� θεση καί
εκτε�λεση  των  Δημοσί�ων  Συμβα� σεων  Προμηθείω� ν  καί  Υπηρεσίω� ν  με  χρη� ση  των  επίμε�ρους  εργαλεί�ων  καί
δίαδίκασίω� ν του Εθνίκου�  Συστη� ματος Ηλεκτρονίκω� ν Δημοσί�ων Συμβα� σεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Την  αρίθμ.  Κ.Υ.Α.  οίκ.  60967  ΕΞ  2020  (B’  2425/18.06.2020)  «Ηλεκτρονίκη�  Τίμολο� γηση  στο  πλαί�σίο  των
Δημο� σίων Συμβα� σεων δυνα� μεί του ν. 4601/2019» (Α΄44),

Την  αρίθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020)  «Καθορίσμο� ς  Εθνίκου�  Μορφο� τυπου  ηλεκτρονίκου�
τίμολογί�ου στο πλαί�σίο των Δημοσί�ων Συμβα� σεων»,

της αρίθμ. Κ.Υ.Α.  οίκ.  14900/21 (Β’  466): «Έγκρίση σχεδί�ου Δρα� σης γία τίς Πρα� σίνες Δημο� σίες Συμβα� σείς»
(ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92), 

του ν.  3419/2005 (Α’ 297) «Γενίκο�  Εμπορίκο�  Μητρω� ο (Γ.Ε.ΜΗ.) καί  εκσυγχρονίσμο� ς  της Επίμελητηρίακη� ς
Νομοθεσί�ας»,

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδυ� ω στην Ελλα� δα καί α� λλες δίατα� ξείς» καί ίδί�ως  των α� ρθρων 85 επ.

Τίς  δίατα� ξείς  του  Ν.4250/2014  «Δίοίκητίκε�ς  Απλουστευ� σείς  κ.λ.π.»  (ΦΕΚ  74/Α/26-03-2014),  ο� πως
τροποποίη� θηκε καί ίσχυ� εί,

του  ν.  4270/2014  (Α’  143)  «Αρχε�ς  δημοσίονομίκη� ς  δίαχεί�ρίσης  καί  εποπτεί�ας  (ενσωμα� τωση  της  Οδηγί�ας
2011/85/ΕΕ) – δημο� σίο λογίστίκο�  καί α� λλες δίατα� ξείς»,

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανα� ληψη υποχρεω� σεων απο�  τους Δίατα� κτες»,

της  παρ.  Ζ  του  Ν.  4152/2013 (Α’  107)  «Προσαρμογη�  της  ελληνίκη� ς  νομοθεσί�ας  στην  Οδηγί�α  2011/7 της
16.2.2011 γία την καταπολε�μηση των καθυστερη� σεων πληρωμω� ν στίς εμπορίκε�ς συναλλαγε�ς»,

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γία τη δίαχεί�ρίση, τον ε�λεγχο καί την εφαρμογη�  αναπτυξίακω� ν παρεμβα� σεων
γία  την  προγραμματίκη�  περί�οδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμα� τωση  της  Οδηγί�ας  2012/17  του  Ευρωπαί5κου�
Κοίνοβουλί�ου  καί  του  Συμβουλί�ου  της  13ης  Ιουνί�ου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο  ελληνίκο�  δί�καίο,
τροποποί�ηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) καί α� λλες δίατα� ξείς», 

του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφίακη�  Δίακυβε�ρνηση (Ενσωμα� τωση στην Ελληνίκη�  Νομοθεσί�α της Οδηγί�ας
(ΕΕ) 2016/2102 καί της Οδηγί�ας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονίκε�ς Επίκοίνωνί�ες (Ενσωμα� τωση στο Ελληνίκο�
Δί�καίο της Οδηγί�ας (ΕΕ) 2018/1972 καί α� λλες δίατα� ξείς», 

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδίκοποί�ηση δίατα� ξεων γία την προ� σβαση σε δημο� σία ε�γγραφα καί στοίχεί�α», 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυ� ρωση Κω� δίκα Φο� ρου Προστίθε�μενης Αξί�ας», 

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κυ� ρωση του Κω� δίκα Δίοίκητίκη� ς Δίαδίκασί�ας καί α� λλες δίατα� ξείς»  καί ίδί�ως των
α� ρθρων 1,2, 7, 11 καί 13 ε�ως 15,

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματίκη�  Ιδίοκτησί�α, Συγγενίκα�  Δίκαίω� ματα καί Πολίτίστίκα�  Θε�ματα», 

του Κανονίσμου�  (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ καί του Συμβουλί�ου, της 27ης Απρίλί�ου 2016, γία την προστασί�α των
φυσίκω� ν προσω� πων ε�ναντί της επεξεργασί�ας των δεδομε�νων προσωπίκου�  χαρακτη� ρα καί γία την ελευ� θερη
κυκλοφορί�α των δεδομε�νων αυτω� ν καί την κατα� ργηση της οδηγί�ας 95/46/ΕΚ (Γενίκο� ς Κανονίσμο� ς γία την
Προστασί�α Δεδομε�νων) (Κεί�μενο που παρουσία� ζεί ενδίαφε�ρον γία τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

του ν.  4624/2019 (Α’ 137) «Αρχη�  Προστασί�ας  Δεδομε�νων Προσωπίκου�  Χαρακτη� ρα,  με�τρα εφαρμογη� ς  του
Κανονίσμου�  (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαί5κου�  Κοίνοβουλί�ου καί του Συμβουλί�ου της 27ης Απρίλί�ου 2016 γία
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την προστασί�α  των φυσίκω� ν  προσω� πων ε�ναντί  της επεξεργασί�ας  δεδομε�νων προσωπίκου�  χαρακτη� ρα καί
ενσωμα� τωση  στην  εθνίκη�  νομοθεσί�α  της  Οδηγί�ας  (ΕΕ)  2016/680 του  Ευρωπαί5κου�  Κοίνοβουλί�ου  καί  του
Συμβουλί�ου της 27ης Απρίλί�ου 2016 καί α� λλες δίατα� ξείς»,

των  σε  εκτε�λεση  των  ανωτε�ρω  νο� μων  εκδοθείσω� ν  κανονίστίκω� ν  πρα� ξεων,  των  λοίπω� ν  δίατα� ξεων  που
αναφε�ρονταί  ρητα�  η�  απορρε�ουν  απο�  τα  ορίζο� μενα  στα  συμβατίκα�  τευ� χη  της  παρου� σας,   καθω� ς  καί  του
συνο� λου των δίατα� ξεων του ασφαλίστίκου� , εργατίκου� , κοίνωνίκου� , περίβαλλοντίκου�  καί φορολογίκου�  δίκαί�ου
που δίε�πεί την ανα� θεση καί εκτε�λεση της παρου� σας συ� μβασης, ε�στω καί αν δεν αναφε�ρονταί ρητα�  παραπα� νω.

Την αρίθμ. 141/2021μελε�τη της Δίευ� θυνσης Τεχνίκω� ν Υπηρεσίω� ν,

Την αρίθμ. 79/2022 απο� φαση Δημοτίκου�  Συμβουλί�ου περί� ε�γκρίσης της προμη� θείας,

Την  αρίθμ.  πρωτ.  20791/11-05-2022  απο� φαση  Αποκεντρωμε�νης  Δίοί�κησης  Αίγαί�ου  περί�   ε�γκρίσης  της
προμη� θείας,

Το αρίθμ. πρωτ. 7518/15-03-2022  πρωτογενε�ς αί�τημα με ΑΔΑΜ:22REQ010208405,

Την αρίθμ. 626/23-06-2022 Απο� φαση Ανα� ληψης Υποχρε�ωσης (ΑΑΥΣ) με ΑΔΑΜ: 22REQ010501247,

Την αρίθμ.  587/06-09-2022 Απο� φασης  Οίκονομίκη� ς  Επίτροπη� ς  περί�  ε�γκρίσης  δίενε�ργείας  της  δίαδίκασί�ας
ανα� θεσης συ� μβασης, ε�γκρίση τεχνίκω� ν προδίαγραφω� ν, καθορίσμο�  των ο� ρων της δίακη� ρυξης καί συγκρο� τηση
της επίτροπη� ς δίενε�ργείας του δίαγωνίσμου� .

Την αρίθμ.  681/11-10-2022 Απο� φαση  Οίκονομίκη� ς  Επίτροπη� ς  περί�  ε�γκρίσης μετα� θεσης της καταληκτίκη� ς
ημερομηνί�ας  της ηλεκτρονίκη� ς υποβολη� ς προσφορω� ν της αρίθμ. πρωτ. 30320/12-09-2022 δίακη� ρυξης καί
τροποποί�ησης αυτη� ς.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό  ηλεκτρονικό  δίαγωνίσμο�  άνω  των  ορίων,  με  ε�γγραφες  σφραγίσμε�νες  προσφορε�ς,  με  κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει τιμής γία την ανα� δείξη
αναδο� χου  γία  την  «Προμήθεια  δύο  διπλοκάμπινων  ημιφορτηγών  4Χ4  με  λεπίδες  εκχιονισμού  και
αλατοδιανομείς», πρου5 πολογίσμου� : 117.800,00 ευρω� , συμπερίλαμβανομε�νου του ΦΠΑ 24%.
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμί�α Δη� μος Μυτίλη� νης

Αρίθμο� ς Φορολογίκου�  Μητρω� ου (Α.Φ.Μ.) 997817113

Ταχυδρομίκη�  δίευ� θυνση Ελ. Βενίζε�λου 13-17

Πο� λη Μυτίλη� νη

Ταχυδρομίκο� ς Κωδίκο� ς 81132

Χω� ρα3 Ελλα� δα

Κωδίκο� ς ΝUTS4 EL411

Τηλε�φωνο 2251350565, 516

Ηλεκτρονίκο�  Ταχυδρομεί�ο (e-mail) promithies@mytilene.gr

Αρμο� δίος γία πληροφορί�ες5 Πελαγί�α Αρα� μβογλου, Μαρί�νος Αντωνε�λλος

Γενίκη�  Δίευ� θυνση στο δίαδί�κτυο  (URL) www.mytilene.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθε�τουσα Αρχη�  εί�ναί ο Δη� μος Μυτίλη� νης καί ανη� κεί στην Γενίκη�  Κυβε�ρνηση (ΟΤΑ).  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κυ� ρία δραστηρίο� τητα της Αναθε�τουσας Αρχη� ς εί�ναί οί Γενίκε�ς Δημο� σίες Υπηρεσί�ες.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα ε�γγραφα της συ� μβασης εί�ναί δίαθε�σίμα γία ελευ� θερη, πλη� ρη, α� μεση & δωρεα� ν ηλεκτρονίκη�  προ� σβαση

με�σω της Δίαδίκτυακη� ς Πυ� λης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
β) Κα� θε εί�δους επίκοίνωνί�α καί ανταλλαγη�  πληροφορίω� ν πραγματοποίεί�ταί με�σω του ΕΣΗΔΗΣ Προμη� θείες καί

Υπηρεσί�ες (εφεξη� ς ΕΣΗΔΗΣ), το οποί�ο εί�ναί προσβα� σίμο απο�  τη Δίαδίκτυακη�  Πυ� λη (www.promitheus.gov.gr)
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαίτε�ρω πληροφορί�ες εί�ναί δίαθε�σίμες απο� :
την προαναφερθεί�σα Γενίκη�  Δίευ� θυνση στο δίαδί�κτυο (URL):  www.mytilene.gr  η�  απο�  το Τμη� μα Αποθηκω� ν
Προμηθείω� ν της προαναφερθεί�σας δίευ� θυνσης.

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο δίαγωνίσμο� ς θα δίεξαχθεί� με την ανοίκτη�  δίαδίκασί�α α� νω των ορί�ων του α� ρθρου 27 του ν. 4412/16. 
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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Χρηματοδότηση της σύμβασης6

Φορε�ας χρηματοδο� τησης της παρου� σας συ� μβασης εί�ναί: ο Δη� μος Μυτίλη� νης. Η δαπα� νη γία την εν λο� γω συ� μβαση
βαρυ� νεί τον με Κ.Α.: 70.7132.0002 σχετίκη�  πί�στωση  του τακτίκου�  πρου5 πολογίσμου�  του οίκονομίκου�  ε�τους 2022
του Δη� μου Μυτίλη� νης.

Γία την παρου� σα δίαδίκασί�α  ε�χεί  εκδοθεί�  η με αρίθμ.  626/2022 Απο� φαση  Ανα� ληψης Υποχρε�ωσης  (ΑΑΥΣ), με
ΑΔΑΜ: 22REQ010801247, γία το οίκονομίκο�  ε�τος 2022 καί ε�λαβε α/α: 1, καταχω� ρησης, αντί�στοίχα στο μητρω� ο
δεσμευ� σεων/Βίβλί�ο εγκρί�σεων & Εντολω� ν Πληρωμη� ς του Δη� μου. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αναλυτίκα�  τα προς προμη� θεία εί�δη αναφε�ρονταί στον πί�νακα που ακολουθεί�: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV

1
Ημίφορτηγο�  δίπλοκα� μπίνο  4Χ4,  με  αλατοδίανομε�α  καί
λεπί�δα αποχίονίσμου� . 2

34131000-4

43313100-1

33144420-8

Η συνολίκη�  πρου5 πολογίσθεί�σα δαπα� νη της προμη� θείας ανε�ρχεταί συνολίκα�  σε 117.800,00  ευρω�  με ΦΠΑ 24 %, καί
θα καλυφθεί� απο�  ίδί�ους πο� ρους του Δη� μου Μυτίλη� νης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

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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Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ

(ευρώ)

1 Ημίφορτηγο�  δίπλοκα� μπίνο  4Χ4,  με
αλατοδίανομε�α καί λεπί�δα αποχίονίσμου� .

2 47.500,00 95.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 95.000,00

ΦΠΑ 24% 22.800,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 117.800,00

Οί οίκονομίκοί� φορεί�ς δυ� ναταί να υποβα� λουν προσφορα�  γία μία η�  περίσσο� τερες η�  γία ο� λες τίς ομα� δες είδω� ν, γία το
συ� νολο  των  είδω� ν  καί  των  τεμαχί�ων  της  προμη� θείας,  ο� πως  αυτα�  περίγρα� φονταί  στον  ανωτε�ρω  πί�νακα  καί
συ� μφωνα με την αρίθμ. 141/2021 μελε�τη της Δ/νσης Τεχνίκω� ν Υπηρεσίω� ν (Παρα� ρτημα Ι).

Τα προς προμη� θεία εί�δη νοου� νταί παραδοτε�α στίς εγκαταστα� σείς του Δη� μου στην Μυτίλη� νη Λε�σβου,  με ευθυ� νη,
με�ρίμνα καί δαπα� νη του αναδο� χου. Θα εί�ναί πλη� ρη με τα απαραί�τητα παρελκο� μενα καί ε�τοίμα προς χρη� ση, με ο� λα
τα νο� μίμα ε�γγραφα, τίς εγκρί�σείς, την α� δεία καί τίς κρατίκε�ς πίνακί�δες κυκλοφορί�ας ο� που απαίτεί�ταί, καθω� ς καί τα
απαραί�τητα πίστοποίητίκα� . Στην προσφορα�  των προμηθευτω� ν θα συμπερίλαμβα� νονταί ο� λα τα ε�ξοδα ταξίνο� μησης,
μεταβί�βασης, ε�κδοσης κρατίκω� ν πίνακί�δων, τελω� ν κυκλοφορί�ας κλπ., καθω� ς στίς υποχρεω� σείς του αναδο� χου εί�ναί
καί η ε�κδοση των πίνακί�δων με αποκλείστίκη�  με�ρίμνα καί ε�ξοδα�  του.

Με την προσφορά να κατατεθούν:

 Υπευ� θυνη Δη� λωση προσκο� μίσης κατα�  την παρα� δοση Έγκρίσης Τυ� που γία ολοκληρωμε�νο ο� χημα βα� σεί των
οίκεί�ων δίατα� ξεων προκείμε�νου να εί�ναί εφίκτη�  η ταξίνο� μηση του οχη� ματος συ� μφωνα με τίς ίσχυ� ουσες σχε-
τίκε�ς δίατα� ξείς.

 Δη� λωση συμμο� ρφωσης ΕΚ  (CE) γία ο� λη την κατασκευη�  συνοδευμε�νη απο�   Πίστοποίητίκο�  Εξε�τασης Τυ� που
ΕΚ απο�  δίεθνω� ς Δίαπίστευμε�νο Φορε�α, με το οποί�ο  να προκυ� πτεί καί η συμμο� ρφωση του προσφερο� μενου
οχη� ματος με τα σχετίκο�  Ευρωπαί5κο�  προ� τυπο.

  Υπευ� θυνη δη� λωση εγγυ� ησης (εργοστασίακη� ς) καλη� ς λείτουργί�ας τουλα� χίστον 2 ε�τη γία το πλη� ρες ο� χημα.
 Υπευ� θυνη δη� λωση εγγυ� ησης αντίσκωρίακη� ς προστασί�ας  τουλα� χίστον 3 ε�τη .    
 Υπευ� θυνη δη� λωση παροχη� ς  ανταλλακτίκω� ν τουλα� χίστον γία 10 ε�τη. Καί ο� τί το δία� στημα παρα� δοσης των

ζητου� μενων κα� θε φορα�  ανταλλακτίκω� ν  θα εί�ναί μίκρο� τερο απο�  10 ημε�ρες.
 Υπευ� θυνη δη� λωση του νο� μίμου εκπροσω� που του εργοστασί�ου κατασκευη� ς η�  του επί�σημου αντίπροσω� που

στην Ελλα� δα στο οποί�ο θα κατασκευαστου� ν τα υλίκα� , (γία την περί�πτωση που με�ρος του υπο�  προμη� θεία
υλίκου�  θα κατασκευαστεί�  απο�  τον δίαγωνίζο� μενο, η παραπα� νω δη� λωση αφορα�  το υπο� λοίπο π.χ. πλαί�σίο),
στην οποί�α θα δηλω� νεί ο� τί:

α) αποδε�χεταί την εκτε�λεση της συγκεκρίμε�νης προμη� θείας σε περί�πτωση κατακυ� ρωσης της προμη� θείας στον 

     δίαγωνίζο� μενο.

β) θα καλυ� ψεί τον Δη� μο με ανταλλακτίκα�  τουλα� χίστον επί� 10 ε�τη, ακο� μη καί απευθεί�ας αν αυτο�  κρίθεί� σκο� πίμο.
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 Υπευ� θυνη  δη� λωση γία  τον  τρο� πο  αντίμετω� πίσης  των αναγκω� ν  επίσκευη� ς,  συντη� ρησης καί  service,  γία
δία� στημα δυ� ο ετω� ν τουλα� χίστο, κατα�  προτί�μηση σε συνεργαζο� μενο/α συνεργεί�ο/α εντο� ς της νη� σου Λε�σβου
η�  εναλλακτίκα�  με οποίοδη� ποτε α� λλο προ� σφορο τρο� πο επίλε�ξεί ε�καστος προσφε�ρων προμηθευτη� ς με πλη� ρη
δίκη�  του ευθυ� νη καί αναλαμβα� νοντας πλη� ρως ο� λες τίς απαραί�τητες δίαδίκασί�ες καί δαπα� νες ασφαλου� ς καί
ταχεί�ας  μετακί�νησης του οχη� ματος εκτο� ς  του νησίου� ,  με�χρί  καί την τελίκη�  επίστροφη�  αυτου�  επίσκευα-
σμε�νου, στην ε�δρα του δη� μου στην Μυτίλη� νη Λε�σβου. 

Να δοθου� ν τα αναλυτίκα�  στοίχεί�α του/των συνεργεί�ου/ων. Η ανταπο� κρίση του συνεργεί�ου συντη� ρησης/
αποκατα� στασης θα γί�νεταί το πολυ�  εντο� ς δυ� ο (2) εργασί�μων ημερω� ν απο�  την ε�γγραφη είδοποί�ηση περί�
βλα� βης καί η ε�ντεχνη αποκατα� σταση το πολυ�  εντο� ς εί�κοσί (20) εργασί�μων ημερω� ν.

 Υπευ� θυνη δη� λωση ο� τί εί�ναί σε θε�ση καί θα  επίδεί�ξουν ί�δίο η�  ο� μοίο δεί�γμα του προσφερο� μενου εί�δους,
εφο� σον ζητηθεί�.

 Προ� γραμμα εκπαί�δευσης των εργατω� ν, χείρίστω� ν του αγοραστη�  γία το χείρίσμο�    καί συντη� ρηση του προ-
σφερο� μενου εξοπλίσμου� . Να κατατεθεί� αναλυτίκο�  προ� γραμμα εκπαί�δευσης (προ� γραμμα εκπαί�δευσης προ-
σωπίκου� , αρίθμο� ς εκπαίδευτω� ν, χρησίμοποίου� μενα εγχείρί�δία καί α� λλα εποπτίκα�  με�σα κ.λπ.).

 Ο χρο� νος παρα� δοσης δεν μπορεί� να εί�ναί μεγαλυ� τερος απο�  πε�ντε (5) μη� νες.

Με το αυτοκί�νητο θα παραδοθου� ν καί τα πίο κα� τω παρελκο� μενα :

-Εφεδρίκο� ς τροχο� ς πλη� ρης, τοποθετημε�νος σε ασφαλε�ς με�ρος του αυτοκίνη� του.

-Σείρα�  συνη� θων εργαλεί�ων που θα προσδίορί�ζονταί ακρίβω� ς, με εργαλείοθη� κη.

-Πυροσβεστη� ρες συ� μφωνα με τον ίσχυ� οντα Κ.Ο.Κ

-Πλη� ρες φαρμακεί�ο συ� μφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

-Τρί�γωνο βλαβω� ν

-Βίβλί�α συντη� ρησης καί επίσκευη� ς

-Βίβλί�ο ανταλλακτίκω� ν.

Αναλυτίκη�  περίγραφη�  του  φυσίκου�  καί  οίκονομίκου�  αντίκείμε�νου  της  συ� μβασης  δί�δεταί  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι
(Μελε�τη αρίθμ. 141/2021) της παρου� σας δίακη� ρυξης. 

Η συ� μβαση θα ανατεθεί�  με το κρίτη� ρίο της πλε�ον συμφε�ρουσας απο�  οίκονομίκη�  α� ποψη προσφορα� ς,  βα� σεί  της
τίμη� ς. 

1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

Η καταληκτίκη�  ημερομηνί�α παραλαβη� ς των προσφορω� ν εί�ναί η 24-10-2022 καί ω� ρα 15.30.

Η δίαδίκασί�α θα δίενεργηθεί�  με χρη� ση του Εθνίκου�  Συστη� ματος Ηλεκτρονίκω� ν Δημο� σίων Συμβα� σεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Προμη� θείες καί Υπηρεσί�ες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Δίαδίκτυακη�  Πυ� λη www.promitheus.gov.gr) 

1.5 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Προκη� ρυξη7 της  παρου� σας  συ� μβασης  απεστα� λη  με  ηλεκτρονίκα�  με�σα  γία  δημοσί�ευση  στίς  13-09-2022  στην
Υπηρεσί�α Εκδο� σεων της Ευρωπαί5κη� ς Ένωσης με αρίθμο�  αναφορα� ς: ENOTICES-mytilini/2022-159485.

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 8

Η  προκη� ρυξη9 καί  το  πλη� ρες  κεί�μενο  της  παρου� σας  Δίακη� ρυξης  καταχωρη� θηκαν  στο  Κεντρίκο�  Ηλεκτρονίκο�
Μητρω� ο Δημοσί�ων Συμβα� σεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  της  παρου� σας  Δίακη� ρυξης  καταχωρη� θηκαν  στη  σχετίκη�  ηλεκτρονίκη�  δίαδίκασί�α
συ� ναψης δημο� σίας συ� μβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποί�α ε�λαβε Συστημίκο�  Αυ� ξοντα Αρίθμο� :  171723 καί αναρτη� θηκαν
στη Δίαδίκτυακη�  Πυ� λη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περί�ληψη της παρου� σας Δίακη� ρυξης δημοσίευ� εταί καί στον Ελληνίκο�   Περίφερείακο�  καί Τοπίκο�  Τυ� πο, συ� μφωνα με
το α� ρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

Περί�ληψη της παρου� σας Δίακη� ρυξης ο� πως προβλε�πεταί στην περί�πτωση (ίστ) της παραγρα� φου 3 του α� ρθρου 76
του Ν.4727/2020, αναρτη� θηκε στο δίαδί�κτυο, στον ίστο� τοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η  Δίακη� ρυξη  καταχωρη� θηκε  στο  δίαδί�κτυο,  στην  ίστοσελί�δα  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς,  στη  δίευ� θυνση  (URL):
www.mytilene.gr. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπα� νη των δημοσίευ� σεων στον Ελληνίκο�  Τυ� πο βαρυ� νεί τον ανα� δοχο της προμη� θείας, συ� μφωνα με το α� ρθρο 4,
παρα� γραφος  3  του  Ν.  3548/07.  Εφο� σον  η  συ� μβαση  υποδίαίρεί�ταί  σε  τμη� ματα,  η  δαπα� νη  δημοσίευ� σεων
επίμερί�ζεταί ανα�  τμη� μα, αναλογίκα�  καί με βα� ση την εκτίμω� μενη αξί�α κα� θε τμη� ματος. Σε περί�πτωση μη συ� ναψης
συ� μβασης γία ε�να η�  περίσσο� τερα τμη� ματα, ο Δη� μος Μυτίλη� νης αναλαμβα� νεί τη σχετίκη�  δαπα� νη δημοσίευ� σεων, που
αφορα�  στα αντί�στοίχα τμη� ματα.

1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οί οίκονομίκοί� φορεί�ς δεσμευ� ονταί ο� τί:

α)  τηρου� ν  καί  θα  εξακολουθη� σουν  να  τηρου� ν  κατα�  την  εκτε�λεση  της  συ� μβασης,  εφο� σον  επίλεγου� ν,   τίς
υποχρεω� σείς τους που απορρε�ουν απο�  τίς δίατα� ξείς της περίβαλλοντίκη� ς, κοίνωνίκοασφαλίστίκη� ς καί εργατίκη� ς
νομοθεσί�ας,  που ε�χουν θεσπίστεί�  με το δί�καίο της Ένωσης,  το εθνίκο�  δί�καίο,  συλλογίκε�ς  συμβα� σείς η�  δίεθνεί�ς
δίατα� ξείς  περίβαλλοντίκου� ,  κοίνωνίκου�  καί  εργατίκου�  δίκαί�ου,  οί  οποί�ες  απαρίθμου� νταί  στο Παρα� ρτημα Χ του
Προσαρτη� ματος Α του ν.  4412/2016. Η τη� ρηση των εν λο� γω υποχρεω� σεων ελε�γχεταί καί βεβαίω� νεταί απο�  τα
ο� ργανα που επίβλε�πουν την εκτε�λεση των δημοσί�ων συμβα� σεων καί τίς αρμο� δίες δημο� σίες αρχε�ς καί υπηρεσί�ες
που ενεργου� ν εντο� ς των ορί�ων της ευθυ� νης καί της αρμοδίο� τητα� ς τους,10 

β) δεν θα ενεργη� σουν αθε�μίτα, παρα� νομα η�  καταχρηστίκα�  καθ΄ ο� λη τη δία� ρκεία της δίαδίκασί�ας ανα� θεσης, αλλα�
καί κατα�  το στα� δίο εκτε�λεσης της συ� μβασης, εφο� σον επίλεγου� ν,

γ)  λαμβα� νουν  τα  κατα� λληλα  με�τρα  γία  να  δίαφυλα� ξουν  την  εμπίστευτίκο� τητα  των  πληροφορίω� ν  που  ε�χουν
χαρακτηρίσθεί� ως τε�τοίες.

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)

10 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα ε�γγραφα της παρου� σας δίαδίκασί�ας συ� ναψης,11  εί�ναί τα ακο� λουθα:

1. η με αρ.  2022/S-508934 Προκη� ρυξη της Συ� μβασης, ο� πως αυτη�  ε�χεί δημοσίευτεί�  στην Επί�σημη Εφημερί�δα
της Ευρωπαί5κη� ς Ένωσης 

2. το  Ευρωπαί5κο�  Ενίαί�ο Έγγραφο Συ� μβασης [ΕΕΕΣ] 

3. Η αρίθμ. πρωτ.  30320/12-09-2022 Περί�ληψη δίακη� ρυξης καί η τροποποίητίκη�  αυτη� ς 

4. η παρου� σα Δίακη� ρυξη καί τα παραρτη� ματα�  της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οί επίκοίνωνί�ες σε σχε�ση με τα βασίκα�  στοίχεί�α της δίαδίκασί�ας συ� ναψης της συ� μβασης, καθω� ς καί ο� λες οί
ανταλλαγε�ς πληροφορίω� ν, ίδί�ως η ηλεκτρονίκη�  υποβολη� , εκτελου� νταί με τη χρη� ση της πλατφο� ρμας του Εθνίκου�
Συστη� ματος Ηλεκτρονίκω� ν Δημοσί�ων Συμβα� σεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποί�α εί�ναί προσβα� σίμη με�σω της Δίαδίκτυακη� ς
Πυ� λης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετίκα�  αίτη� ματα παροχη� ς δίευκρίνί�σεων υποβα� λλονταί ηλεκτρονίκα� ,  το αργο� τερο δε�κα (10) ημε�ρες πρίν την
καταληκτίκη�  ημερομηνί�α  υποβολη� ς  προσφορω� ν  καί  απαντω� νταί  αντί�στοίχα,  στο  πλαί�σίο  της  παρου� σας,  στη
σχετίκη�  ηλεκτρονίκη�  δίαδίκασί�α  συ� ναψης  δημο� σίας  συ� μβασης  στην  πλατφο� ρμα  του  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποί�α  εί�ναί
προσβα� σίμη  με�σω  της  Δίαδίκτυακη� ς  Πυ� λης  (www.promitheus.gov.gr).  Αίτη� ματα  παροχη� ς  συμπληρωματίκω� ν
πληροφορίω� ν – δίευκρίνί�σεων  υποβα� λλονταί απο�  εγγεγραμμε�νους  στο συ� στημα οίκονομίκου� ς φορεί�ς, δηλαδη�  απο�
εκεί�νους που δίαθε�τουν σχετίκα�  δίαπίστευτη� ρία που τους ε�χουν χορηγηθεί� (ο� νομα χρη� στη καί κωδίκο�  προ� σβασης)
καί  απαραί�τητα  το  ηλεκτρονίκο�  αρχεί�ο  με  το  κεί�μενο  των  ερωτημα� των  εί�ναί  ηλεκτρονίκα�  υπογεγραμμε�νο.
Αίτη� ματα  παροχη� ς  δίευκρίνη� σεων  που  εί�τε  υποβα� λλονταί  με  α� λλο  τρο� πο  εί�τε  το  ηλεκτρονίκο�  αρχεί�ο  που  τα
συνοδευ� εί δεν εί�ναί ηλεκτρονίκα�  υπογεγραμμε�νο, δεν εξετα� ζονταί.
 
Η αναθε�τουσα αρχη�  παρατεί�νεί την προθεσμί�α παραλαβη� ς των προσφορω� ν, ου� τως ω� στε ο� λοί οί ενδίαφερο� μενοί
οίκονομίκοί�  φορεί�ς  να μπορου� ν  να λα� βουν γνω� ση ο� λων των αναγκαί�ων πληροφορίω� ν  γία την κατα� ρτίση των
προσφορω� ν στίς ακο� λουθες περίπτω� σείς:

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
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α) ο� ταν, γία οποίονδη� ποτε λο� γο, προ� σθετες πληροφορί�ες, αν καί ζητη� θηκαν απο�  τον οίκονομίκο�  φορε�α ε�γκαίρα, δεν
ε�χουν  παρασχεθεί�  το  αργο� τερο  ε�ξί  (6)  ημε�ρες  πρίν  απο�  την  προθεσμί�α  που  ορί�ζεταί  γία  την  παραλαβη�  των
προσφορω� ν, 

β) ο� ταν τα ε�γγραφα της συ� μβασης υφί�στανταί σημαντίκε�ς αλλαγε�ς

Η δία� ρκεία της παρα� τασης θα εί�ναί ανα� λογη με τη σπουδαίο� τητα των πληροφορίω� ν η�  των αλλαγω� ν.

Όταν οί προ� σθετες πληροφορί�ες δεν ε�χουν ζητηθεί� ε�γκαίρα η�  δεν ε�χουν σημασί�α γία την προετοίμασί�α κατα� λληλων
προσφορω� ν, η παρα� ταση της προθεσμί�ας εναπο� κείταί στη δίακρίτίκη�  ευχε�ρεία της αναθε�τουσας αρχη� ς12. 

Τροποποί�ηση  των  ο� ρων  της  δίαγωνίστίκη� ς  δίαδίκασί�ας  (πχ  αλλαγη� /μετα� θεση  της  καταληκτίκη� ς  ημερομηνί�ας
υποβολη� ς  προσφορω� ν  καθω� ς  καί  σημαντίκε�ς  αλλαγε�ς  των  εγγρα� φων  της  συ� μβασης,  συ� μφωνα  με  την
προηγου� μενη  παρα� γραφο)  δημοσίευ� εταί  στην  ΕΕΕΕ  (με  το  τυποποίημε�νο  ε�ντυπο  «Δίορθωτίκο� »13)  καί  στο
ΚΗΜΔΗΣ 14.

2.1.4 Γλώσσα
Τα  ε�γγραφα  της  συ� μβασης  ε�χουν  συνταχθεί�  στην  ελληνίκη�  γλω� σσα.  Σε  περί�πτωση  ασυμφωνί�ας  μεταξυ�  των
τμημα� των των εγγρα� φων της συ� μβασης που ε�χουν συνταχθεί�  σε περίσσο� τερες γλω� σσες,  επίκρατεί�  η ελληνίκη�
ε�κδοση.

Τυχο� ν προδίκαστίκε�ς προσφυγε�ς υποβα� λλονταί στην ελληνίκη�  γλω� σσα.

Οί προσφορές, τα  στοίχεί�α που περίλαμβα� νονταί σε αυτε�ς, καθω� ς καί τα αποδείκτίκα�  ε�γγραφα σχετίκα�  με τη μη
υ� παρξη λο� γου αποκλείσμου�  καί την πλη� ρωση των κρίτηρί�ων ποίοτίκη� ς επίλογη� ς15 συντα� σσονταί στην ελληνίκη�
γλω� σσα η�  συνοδευ� ονταί απο�  επί�σημη μετα� φραση�  τους στην ελληνίκη�  γλω� σσα. 

Τα  αλλοδαπα�  δημο� σία  καί  ίδίωτίκα�  ε�γγραφα  συνοδευ� ονταί  απο�  μετα� φραση�  τους  στην  ελληνίκη�  γλω� σσα
επίκυρωμε�νη, εί�τε απο�  προ� σωπο αρμο� δίο κατα�  τίς κεί�μενες δίατα� ξείς της εθνίκη� ς νομοθεσί�ας εί�τε απο�  προ� σωπο
κατα�  νο� μο αρμο� δίο της χω� ρας στην οποί�α ε�χεί συνταχθεί� το ε�γγραφο. 

 Ενημερωτίκα�  καί τεχνίκα�  φυλλα� δία καί α� λλα ε�ντυπα, εταίρίκα�  η�  μη, με είδίκο�  τεχνίκο�  περίεχο� μενο, δηλαδη�  ε�ντυπα
με  αμίγω� ς  τεχνίκα�  χαρακτηρίστίκα� ,  ο� πως  αρίθμου� ς,  αποδο� σείς  σε  δίεθνεί�ς  μονα� δες,  μαθηματίκου� ς  τυ� πους  καί
σχε�δία, που εί�ναί δυνατο� ν να δίαβαστου� ν σε κα� θε γλω� σσα καί δεν εί�ναί απαραί�τητη η μετα� φραση τους, μπορου� ν να
υποβα� λλονταί σε α� λλη γλω� σσα, χωρί�ς να συνοδευ� ονταί απο�  μετα� φραση στην ελληνίκη� . 16. 

Κα� θε  μορφη� ς  επίκοίνωνί�α  με  την  αναθε�τουσα  αρχη� ,  καθω� ς  καί  μεταξυ�  αυτη� ς  καί  του  αναδο� χου,  θα  γί�νονταί
υποχρεωτίκα�  στην ελληνίκη�  γλω� σσα17.

2.1.5 Εγγυήσεις18

Οί εγγυητίκε�ς  επίστολε�ς  των παραγρα� φων 2.2.2 καί 4.1.  εκδί�δονταί απο�  πίστωτίκα�  ίδρυ� ματα η�  χρηματοδοτίκα�
ίδρυ� ματα η�  ασφαλίστίκε�ς επίχείρη� σείς κατα�  την ε�ννοία των περίπτω� σεων β΄ καί γ΄ της παρ. 1 του α� ρθρου 14 του ν.
4364/ 2016 (Α΄13)19, που λείτουργου� ν νο� μίμα στα κρα� τη - με�λη της Ένωσης η�  του Ευρωπαί5κου�  Οίκονομίκου�  Χω� ρου
η�  στα κρα� τη-με�ρη της ΣΔΣ καί ε�χουν, συ� μφωνα με τίς ίσχυ� ουσες δίατα� ξείς, το δίκαί�ωμα αυτο� . 

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
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),
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Μπορου� ν, επί�σης, να εκδί�δονταί απο�  το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η�  να παρε�χονταί με γραμμα� τίο του Ταμεί�ου Παρακαταθηκω� ν καί
Δανεί�ων  με  παρακατα� θεση  σε  αυτο�  του  αντί�στοίχου  χρηματίκου�  ποσου� 20.  Αν  συσταθεί�  παρακαταθη� κη  με
γραμμα� τίο παρακατα� θεσης χρεογρα� φων στο Ταμεί�ο Παρακαταθηκω� ν καί Δανεί�ων, τα τοκομερί�δία η�  μερί�σματα
που λη� γουν κατα�  τη δία� ρκεία της εγγυ� ησης επίστρε�φονταί μετα�  τη λη� ξη τους στον υπε�ρ ου η εγγυ� ηση οίκονομίκο�
φορε�α.

Οί εγγυητίκε�ς επίστολε�ς εκδί�δονταί κατ’ επίλογη�  των οίκονομίκω� ν φορε�ων απο�  ε�ναν η�  περίσσο� τερους εκδο� τες της
παραπα� νω παραγρα� φου.

Οί  εγγυη� σείς  αυτε�ς  περίλαμβα� νουν  κατ’  ελα� χίστον  τα ακο� λουθα στοίχεί�α:  α)  την  ημερομηνί�α  ε�κδοσης,  β)  τον
εκδο� τη,  γ)  την αναθε�τουσα αρχη�  προς  την οποί�α  απευθυ� νονταί,  δ)  τον αρίθμο�  της εγγυ� ησης,  ε)  το ποσο�  που
καλυ� πτεί  η εγγυ� ηση,  στ) την πλη� ρη επωνυμί�α,  τον Α.Φ.Μ.  καί  τη δίευ� θυνση του οίκονομίκου�  φορε�α  υπε�ρ  του
οποί�ου  εκδί�δεταί  η  εγγυ� ηση  (στην  περί�πτωση  ε�νωσης  αναγρα� φονταί  ο� λα  τα  παραπα� νω  γία  κα� θε  με�λος  της
ε�νωσης),  ζ) τους ο� ρους ο� τί: αα) η εγγυ� ηση παρε�χεταί ανε�κκλητα καί ανεπίφυ� λακτα, ο δε εκδο� της παραίτεί�ταί του
δίκαίω� ματος  της  δίαίρε�σεως  καί  της  δίζη� σεως,  καί  ββ)  ο� τί  σε  περί�πτωση  κατα� πτωσης  αυτη� ς,  το  ποσο�  της
κατα� πτωσης υπο� κείταί στο εκα� στοτε ίσχυ� ον τε�λος χαρτοση� μου, η) τα στοίχεί�α της σχετίκη� ς δίακη� ρυξης καί την
καταληκτίκη�  ημερομηνί�α υποβολη� ς προσφορω� ν, θ) την ημερομηνί�α λη� ξης η�  τον χρο� νο ίσχυ� ος της εγγυ� ησης, ί) την
ανα� ληψη υποχρε�ωσης απο�  τον εκδο� τη της εγγυ� ησης να καταβα� λεί το ποσο�  της εγγυ� ησης ολίκα�  η�  μερίκα�  εντο� ς
πε�ντε (5) ημερω� ν μετα�  απο�  απλη�  ε�γγραφη είδοποί�ηση εκεί�νου προς τον οποί�ο απευθυ� νεταί καί ία) στην περί�πτωση
των εγγυη� σεων καλη� ς εκτε�λεσης καί προκαταβολη� ς, τον αρίθμο�  καί τον τί�τλο της σχετίκη� ς συ� μβασης21. 

Η περ. αα’ του προηγου� μενου εδαφί�ου ζ΄ δεν εφαρμο� ζεταί γία τίς εγγυη� σείς που παρε�χονταί με γραμμα� τίο του
Ταμεί�ου Παρακαταθηκω� ν καί Δανεί�ων.

Σχετίκο�  υπο� δείγμα στο παρα� ρτημα VI .

Η αναθε�τουσα αρχη�  επίκοίνωνεί�  με τους εκδο� τες των εγγυητίκω� ν επίστολω� ν προκείμε�νου να δίαπίστω� σεί  την
εγκυρο� τητα�  τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθε�τουσα αρχη�  ενημερω� νεί το φυσίκο�  προ� σωπο που υπογρα� φεί την προσφορα�  ως Προσφε�ρων η�  ως Νο� μίμος
Εκπρο� σωπος  Προσφε�ροντος,  ο� τί  η  ί�δία  η�  καί  τρί�τοί,  κατ’  εντολη�  καί  γία  λογαρίασμο�  της,  θα  επεξεργα� ζονταί
προσωπίκα�  δεδομε�να  που  περίε�χονταί  στους  φακε�λους  της  προσφορα� ς  καί  τα  αποδείκτίκα�  με�σα  τα  οποί�α
υποβα� λλονταί σε αυτη� ν, στο πλαί�σίο του παρο� ντος Δίαγωνίσμου� , γία το σκοπο�  της αξίολο� γησης των προσφορω� ν
καί της ενημε�ρωσης ε�τερων συμμετεχο� ντων σε αυτο� ν,  λαμβα� νοντας κα� θε ευ� λογο με�τρο γία τη δίασφα� λίση του
απο� ρρητου  καί  της  ασφα� λείας  της  επεξεργασί�ας  των  δεδομε�νων  καί  της  προστασί�ας  τους  απο�  κα� θε  μορφη� ς
αθε�μίτη  επεξεργασί�α,  συ� μφωνα  με  τίς  δίατα� ξείς  της  κεί�μενης  νομοθεσί�ας  περί�  προστασί�ας  προσωπίκω� ν
δεδομε�νων, κατα�  τα αναλυτίκω� ς αναφερο� μενα στην αναλυτίκη�  ενημε�ρωση που επίσυνα� πτεταί στην παρου� σα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δίκαί�ωμα συμμετοχη� ς στη δίαδίκασί�α συ� ναψης της παρου� σας συ� μβασης ε�χουν φυσίκα�  η�  νομίκα�  προ� σωπα καί,
σε περί�πτωση ενω� σεων οίκονομίκω� ν φορε�ων, τα με�λη αυτω� ν, που εί�ναί εγκατεστημε�να σε:

α) κρα� τος-με�λος της Ένωσης,

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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β) κρα� τος-με�λος του Ευρωπαί5κου�  Οίκονομίκου�  Χω� ρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρί�τες χω� ρες που ε�χουν υπογρα� ψεί καί κυρω� σεί τη ΣΔΣ22,  στο βαθμο�  που η υπο�  ανα� θεση δημο� σία συ� μβαση
καλυ� πτεταί  απο�  τα Παραρτη� ματα 1,  2,  4,  5,  6  καί  723 καί  τίς  γενίκε�ς  σημείω� σείς  του σχετίκου�  με  την Ένωση
Προσαρτη� ματος I της ως α� νω Συμφωνί�ας, καθω� ς καί 

δ) σε τρί�τες χω� ρες που δεν εμπί�πτουν στην περί�πτωση γ΄ της παρου� σας παραγρα� φου καί ε�χουν συνα� ψεί δίμερεί�ς η�
πολυμερεί�ς συμφωνί�ες με την Ένωση σε θε�ματα δίαδίκασίω� ν ανα� θεσης δημοσί�ων συμβα� σεων24.

Στο βαθμο�  που καλυ� πτονταί απο�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4 καί 5, 6 καί 7 καί τίς γενίκε�ς σημείω� σείς του σχετίκου�  με
την Ένωση Προσαρτη� ματος  I  της ΣΔΣ,  καθω� ς  καί  τίς  λοίπε�ς  δίεθνεί�ς  συμφωνί�ες  απο�  τίς  οποί�ες  δεσμευ� εταί  η
Ένωση, οί αναθε�τουσες αρχε�ς επίφυλα� σσουν γία τα ε�ργα, τα αγαθα� , τίς υπηρεσί�ες καί τους οίκονομίκου� ς φορεί�ς
των χωρω� ν που ε�χουν υπογρα� ψεί τίς εν λο� γω συμφωνί�ες μεταχεί�ρίση εξί�σου ευνοί5κη�  με αυτη� ν που επίφυλα� σσουν
γία τα ε�ργα, τα αγαθα� , τίς υπηρεσί�ες καί τους οίκονομίκου� ς φορεί�ς της Ένωσης25

2.  Οίκονομίκο� ς  φορε�ας  συμμετε�χεί  εί�τε  μεμονωμε�να  εί�τε  ως  με�λος  ε�νωσης.  Οί  ενω� σείς  οίκονομίκω� ν  φορε�ων,
συμπερίλαμβανομε�νων καί των προσωρίνω� ν συμπρα� ξεων, δεν απαίτεί�ταί να περίβληθου� ν συγκεκρίμε�νη νομίκη�
μορφη�  γία  την  υποβολη�  προσφορα� ς.  Η  αναθε�τουσα  αρχη�   μπορεί�  να  απαίτη� σεί  απο�  τίς  ενω� σείς  οίκονομίκω� ν
φορε�ων να περίβληθου� ν συγκεκρίμε�νη νομίκη�  μορφη� , εφο� σον τους ανατεθεί� η συ� μβαση.

Στίς περίπτω� σείς υποβολη� ς προσφορα� ς απο�  ε�νωση οίκονομίκω� ν φορε�ων, ο� λα τα με�λη της ευθυ� νονταί ε�ναντί της
αναθε�τουσας αρχη� ς αλληλε�γγυα καί είς ολο� κληρον26.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής27

2.2.2.1.  Γία  την  ε�γκυρη  συμμετοχη�  στη  δίαδίκασί�α  συ� ναψης  της  παρου� σας  συ� μβασης,  κατατί�θεταί  απο�  τους
συμμετε�χοντες οίκονομίκου� ς φορεί�ς (προσφε�ροντες),  εγγυητίκη�  επίστολη�  συμμετοχη� ς28, γία ποσο�  που αντίστοίχεί�
σε ποσοστο�  2% της εκτίμω� μενης αξί�ας της συ� μβασης, εκτο� ς ΦΠΑ, η� τοί: χιλίων εννιακοσίων (1.900,00) ευρώ.

Στην περί�πτωση ε�νωσης οίκονομίκω� ν φορε�ων, η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς περίλαμβα� νεί καί τον ο� ρο ο� τί η εγγυ� ηση
καλυ� πτεί τίς υποχρεω� σείς ο� λων των οίκονομίκω� ν φορε�ων που συμμετε�χουν στην ε�νωση.

Η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς πρε�πεί να ίσχυ� εί τουλα� χίστον γία τρία� ντα (30) ημε�ρες μετα�  τη λη� ξη του χρο� νου ίσχυ� ος της
προσφορα� ς του α� ρθρου 2.4.5 της παρου� σας,  η� τοί τουλα� χίστον γία δε�κα τρείς (13) μη� νες απο�  την επο� μενη της
καταληκτίκη� ς ημερομηνί�ας υποβολη� ς προσφορω� ν, α� λλως η προσφορα�  απορρί�πτεταί. Η αναθε�τουσα αρχη�  μπορεί�,
πρίν απο�  τη λη� ξη της προσφορα� ς, να ζητα�  απο�  τους προσφε�ροντες να παρατεί�νουν, πρίν τη λη� ξη τους, τη δία� ρκεία
ίσχυ� ος της προσφορα� ς καί της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς.

Οί  πρωτο� τυπες  εγγυη� σείς  συμμετοχη� ς,  πλην  των  εγγυη� σεων  που  εκδί�δονταί  ηλεκτρονίκα� ,  προσκομί�ζονταί,  σε
ε�ντυπη μορφη�  καί σε κλείστο�  φα� κελο με ευθυ� νη του οίκονομίκου�  φορε�α, εντο� ς τρίω� ν (3) εργασί�μων ημερω� ν απο�
την ηλεκτρονίκη�  υποβολη�  των ως α� νω στοίχεί�ων  καί  δίκαίολογητίκω� ν,   α� λλως η  προσφορα�  απορρί�πτεταί  ως
απαρα� δεκτη, μετα�  απο�  γνω� μη της Επίτροπη� ς Δίαγωνίσμου� . 

2.2.2.2. Η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς επίστρε�φεταί στον ανα� δοχο με την προσκο� μίση της εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης. 

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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Η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς επίστρε�φεταί στους λοίπου� ς προσφε�ροντες,  συ� μφωνα με τα είδίκο� τερα ορίζο� μενα στην
παρ. 3 του α� ρθρου 72 του ν. 4412/201629.

2.2.2.3. Η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς καταπί�πτεί εα� ν ο προσφε�ρων: α) αποσυ� ρεί την προσφορα�  του κατα�  τη δία� ρκεία
ίσχυ� ος αυτη� ς, β) παρε�χεί, εν γνω� σεί του, ψευδη�  στοίχεί�α η�  πληροφορί�ες που αναφε�ρονταί στίς παραγρα� φους 2.2.3
ε�ως 2.2.8, γ) δεν προσκομί�σεί εγκαί�ρως τα προβλεπο� μενα απο�  την παρου� σα δίκαίολογητίκα�  (παρα� γραφοί 2.2.9 καί
3.2), δ) δεν προσε�λθεί εγκαί�ρως γία υπογραφη�  του συμφωνητίκου� , ε) υποβα� λεί μη κατα� λληλη προσφορα� , με την
ε�ννοία της περ. 46 της παρ. 1 του α� ρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκρίθεί�  στη σχετίκη�  προ� σκληση της
αναθε�τουσας αρχη� ς να εξηγη� σεί την τίμη�  η�  το κο� στος της προσφορα� ς του εντο� ς της τεθεί�σας προθεσμί�ας καί η
προσφορα�  του απορρίφθεί�30,  ζ)  στίς  περίπτω� σείς των παρ. 3,  4 καί 5 του α� ρθρου 103 του ν.  4412/2016,  περί�
προ� σκλησης γία υποβολη�  δίκαίολογητίκω� ν  απο�  τον  προσωρίνο�  ανα� δοχο,  αν,  κατα�  τον ε�λεγχο  των παραπα� νω
δίκαίολογητίκω� ν,  συ� μφωνα  με  τίς  παραγρα� φους  3.2  καί  3.4  της  παρου� σας,  δίαπίστωθεί�  ο� τί  τα  στοίχεί�α  που
δηλω� θηκαν στο ΕΕΕΣ εί�ναί εκ προθε�σεως απατηλα� , η�  ο� τί ε�χουν υποβληθεί� πλαστα�  αποδείκτίκα�  στοίχεί�α, η�  αν, απο�
τα παραπα� νω δίκαίολογητίκα�  που προσκομί�σθηκαν νομί�μως καί εμπροθε�σμως, δεν αποδείκνυ� εταί η μη συνδρομη�
των  λο� γων  αποκλείσμου�  της  παραγρα� φου  2.2.3  η�  η  πλη� ρωση  μίας  η�  περίσσο� τερων  απο�  τίς  απαίτη� σείς  των
κρίτηρί�ων ποίοτίκη� ς επίλογη� ς.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού31 

Αποκλεί�εταί απο�  τη συμμετοχη�  στην παρου� σα δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης (δίαγωνίσμο� ) οίκονομίκο� ς φορε�ας,
εφο� σον συντρε�χεί στο προ� σωπο�  του (εα� ν προ� κείταί γία μεμονωμε�νο φυσίκο�  η�  νομίκο�  προ� σωπο) η�  σε ε�να απο�  τα
με�λη του (εα� ν προ� κείταί γία ε�νωση οίκονομίκω� ν φορε�ων) ε�νας η�  περίσσο� τεροί απο�  τους ακο� λουθους λο� γους:

2.2.3.1.  Όταν υπα� ρχεί σε βα� ρος του αμετα� κλητη32 καταδίκαστίκη�  απο� φαση γία ε�να απο�  τα ακο� λουθα εγκλη� ματα: 

α) συμμετοχη�  σε εγκληματίκη�  οργα� νωση, ο� πως αυτη�  ορί�ζεταί στο α� ρθρο 2 της απο� φασης-πλαί�σίο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλί�ου της 24ης Οκτωβρί�ου 2008, γία την καταπολε�μηση του οργανωμε�νου εγκλη� ματος (ΕΕ  L 300 της
11.11.2008 σ.42), καί τα εγκλη� ματα του α� ρθρου 187 του Ποίνίκου�  Κω� δίκα (εγκληματίκη�  οργα� νωση),

β) ενεργητίκη�  δωροδοκί�α, ο� πως ορί�ζεταί στο α� ρθρο 3 της συ� μβασης περί� της καταπολε�μησης της δωροδοκί�ας στην
οποί�α  ενε�χονταί  υπα� λληλοί  των  Ευρωπαί5κω� ν  Κοίνοτη� των  η�  των  κρατω� ν-μελω� ν  της  Ένωσης  (ΕΕ  C 195  της
25.6.1997, σ. 1) καί στην παρ. 1 του α� ρθρου 2 της απο� φασης-πλαί�σίο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλί�ου της 22ας
Ιουλί�ου 2003, γία την καταπολε�μηση της δωροδοκί�ας στον ίδίωτίκο�  τομε�α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω� ς
καί ο� πως ορί�ζεταί στο εθνίκο�  δί�καίο του οίκονομίκου�  φορε�α, καί τα εγκλη� ματα των α� ρθρων 159Α (δωροδοκί�α
πολίτίκω� ν προσω� πων),  236 (δωροδοκί�α  υπαλλη� λου),  237 παρ.  2-4 (δωροδοκί�α  δίκαστίκω� ν λείτουργω� ν),  237Α
παρ. 2 (εμπορί�α επίρροη� ς – μεσα� ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκί�α στον ίδίωτίκο�  τομε�α) του Ποίνίκου�  Κω� δίκα,

γ) απα� τη είς βα� ρος των οίκονομίκω� ν συμφερο� ντων της Ένωσης, κατα�  την ε�ννοία των α� ρθρων 3 καί 4 της Οδηγί�ας
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαί5κου�  Κοίνοβουλί�ου καί του Συμβουλί�ου της 5ης Ιουλί�ου 2017 σχετίκα�  με την καταπο-
λε�μηση,  με�σω  του  ποίνίκου�  δίκαί�ου,  της  απα� της  είς  βα� ρος  των  οίκονομίκω� ν  συμφερο� ντων  της  Ένωσης  (L
198/28.07.2017) καί τα εγκλη� ματα των α� ρθρων 159Α (δωροδοκί�α πολίτίκω� ν προσω� πων), 216 (πλαστογραφί�α),
236 (δωροδοκί�α υπαλλη� λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκί�α δίκαστίκω� ν λείτουργω� ν), 242 (ψευδη� ς βεβαί�ωση, νο� θευση
κ.λπ.) 374 (δίακεκρίμε�νη κλοπη� ), 375 (υπεξαί�ρεση), 386 (απα� τη), 386Α (απα� τη με υπολογίστη� ), 386Β (απα� τη σχε-
τίκη�  με τίς επίχορηγη� σείς), 390 (απίστί�α) του Ποίνίκου�  Κω� δίκα καί των α� ρθρων 155 επ. του Εθνίκου�  Τελωνείακου�
Κω� δίκα (ν. 2960/2001, Α’ 265), ο� ταν αυτα�  στρε�φονταί κατα�  των οίκονομίκω� ν συμφερο� ντων της Ευρωπαί5κη� ς Ένω-
σης η�  συνδε�ονταί με την προσβολη�  αυτω� ν των συμφερο� ντων, καθω� ς καί τα εγκλη� ματα των α� ρθρων 23 (δίασυνο-

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
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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ρίακη�  απα� τη σχετίκα�  με τον ΦΠΑ) καί 24 (επίκουρίκε�ς δίατα� ξείς γία την ποίνίκη�  προστασί�α των οίκονομίκω� ν συμ-
φερο� ντων της Ευρωπαί5κη� ς Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ)  τρομοκρατίκα�  εγκλη� ματα  η�  εγκλη� ματα  συνδεο� μενα  με  τρομοκρατίκε�ς  δραστηρίο� τητες,  ο� πως  ορί�ζονταί,
αντίστοί�χως,  στα  α� ρθρα  3-4  καί  5-12  της  Οδηγί�ας  (ΕΕ)  2017/541  του  Ευρωπαί5κου�  Κοίνοβουλί�ου  καί  του
Συμβουλί�ου  της  15ης Μαρτί�ου  2017  γία  την  καταπολε�μηση  της  τρομοκρατί�ας  καί  την  αντίκατα� σταση  της
απο� φασης-πλαίσί�ου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλί�ου καί γία την τροποποί�ηση της απο� φασης 2005/671/ΔΕΥ του
Συμβουλί�ου  (ΕΕ  L 88/31.03.2017)  η�  ηθίκη�  αυτουργί�α  η�  συνε�ργεία  η�  απο� πείρα  δία� πραξης  εγκλη� ματος,  ο� πως
ορί�ζονταί στο α� ρθρο 14 αυτη� ς, καί τα εγκλη� ματα των α� ρθρων 187Α καί 187Β του Ποίνίκου�  Κω� δίκα, καθω� ς καί τα
εγκλη� ματα των α� ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε)  νομίμοποί�ηση  εσο� δων  απο�  παρα� νομες  δραστηρίο� τητες  η�  χρηματοδο� τηση  της  τρομοκρατί�ας,  ο� πως  αυτε�ς
ορί�ζονταί στο α� ρθρο 1 της Οδηγί�ας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαί5κου�  Κοίνοβουλί�ου καί του Συμβουλί�ου της 20ης
Μαίyου  2015,  σχετίκα�  με  την  προ� ληψη  της  χρησίμοποί�ησης  του  χρηματοπίστωτίκου�  συστη� ματος  γία  τη
νομίμοποί�ηση  εσο� δων  απο�  παρα� νομες  δραστηρίο� τητες  η�  γία  τη  χρηματοδο� τηση  της  τρομοκρατί�ας,  την
τροποποί�ηση του κανονίσμου�  (ΕΕ) αρίθμ. 648/2012 του Ευρωπαί5κου�  Κοίνοβουλί�ου καί του Συμβουλί�ου, καί την
κατα� ργηση της οδηγί�ας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαί5κου�  Κοίνοβουλί�ου καί του Συμβουλί�ου καί της οδηγί�ας 2006/70/
ΕΚ της Επίτροπη� ς (ΕΕ L 141/05.06.2015) καί τα εγκλη� ματα των α� ρθρων 2 καί 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παίδίκη�  εργασί�α καί α� λλες μορφε�ς εμπορί�ας ανθρω� πων, ο� πως ορί�ζονταί στο α� ρθρο 2 της Οδηγί�ας 2011/36/ΕΕ
του  Ευρωπαί5κου�  Κοίνοβουλί�ου  καί  του  Συμβουλί�ου  της  5ης  Απρίλί�ου  2011,  γία  την  προ� ληψη  καί  την
καταπολε�μηση  της  εμπορί�ας  ανθρω� πων  καί  γία  την  προστασί�α  των  θυμα� των  της,  καθω� ς  καί  γία  την
αντίκατα� σταση της απο� φασης-πλαί�σίο  2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλί�ου  (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011,  σ.  1),  καί  τα
εγκλη� ματα του α� ρθρου 323Α του Ποίνίκου�  Κω� δίκα (εμπορί�α ανθρω� πων). 

Ο  οίκονομίκο� ς  φορε�ας  αποκλεί�εταί,  επί�σης,  ο� ταν  το  προ� σωπο  είς  βα� ρος  του  οποί�ου  εκδο� θηκε  αμετα� κλητη
καταδίκαστίκη�  απο� φαση  εί�ναί  με�λος  του  δίοίκητίκου� ,  δίευθυντίκου�  η�  εποπτίκου�  οργα� νου  του  η�  ε�χεί  εξουσί�α
εκπροσω� πησης, λη� ψης αποφα� σεων η�  ελε�γχου σε αυτο� . Η υποχρε�ωση του προηγου� μενου εδαφί�ου αφορα� : 

-  στίς  περίπτω� σείς εταίρείω� ν  περίορίσμε�νης ευθυ� νης (Ε.Π.Ε.),  ίδίωτίκω� ν κεφαλαίουχίκω� ν  εταίρείω� ν  (Ι.Κ.Ε.)  καί
προσωπίκω� ν εταίρείω� ν (Ο.Ε. καί Ε.Ε.) τους δίαχείρίστε�ς.

- στίς περίπτω� σείς ανωνυ� μων εταίρείω� ν (Α.Ε.), τον δίευθυ� νοντα Συ� μβουλο, τα με�λη του Δίοίκητίκου�  Συμβουλί�ου,
καθω� ς καί τα προ� σωπα στα οποί�α με απο� φαση του Δίοίκητίκου�  Συμβουλί�ου ε�χεί ανατεθεί� το συ� νολο της δίαχεί�ρί-
σης καί εκπροσω� πησης της εταίρεί�ας.

- στίς περίπτω� σείς Συνεταίρίσμω� ν, τα με�λη του Δίοίκητίκου�  Συμβουλί�ου.

- σε ο� λες τίς υπο� λοίπες περίπτω� σείς νομίκω� ν προσω� πων, τον κατα�  περί�πτωση  νο� μίμο εκπρο� σωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμε-
τάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στίς ακο� λουθες περίπτω� σείς:

α) ο� ταν ο  οίκονομίκο� ς φορε�ας ε�χεί αθετη� σεί τίς υποχρεω� σείς του ο� σον αφορα�  στην καταβολη�  φο� ρων η�  είσφορω� ν
κοίνωνίκη� ς  ασφα� λίσης  καί  αυτο�  ε�χεί  δίαπίστωθεί�  απο�  δίκαστίκη�  η�  δίοίκητίκη�  απο� φαση  με  τελεσί�δίκη  καί
δεσμευτίκη�  ίσχυ� , συ� μφωνα με δίατα� ξείς της χω� ρας ο� που εί�ναί εγκατεστημε�νος  η�  την εθνίκη�  νομοθεσί�α η�  

β) ο� ταν η αναθε�τουσα αρχη�  μπορεί� να αποδεί�ξεί με τα κατα� λληλα με�σα ο� τί ο οίκονομίκο� ς φορε�ας ε�χεί αθετη� σεί τίς
υποχρεω� σείς του ο� σον αφορα�  την καταβολη�  φο� ρων η�  είσφορω� ν κοίνωνίκη� ς ασφα� λίσης.

Αν ο οίκονομίκο� ς φορε�ας εί�ναί Έλληνας πολί�της η�  ε�χεί την εγκατα� σταση�  του στην Ελλα� δα, οί υποχρεω� σείς του που
αφορου� ν στίς είσφορε�ς κοίνωνίκη� ς ασφα� λίσης καλυ� πτουν το� σο την κυ� ρία ο� σο καί την επίκουρίκη�  ασφα� λίση. 
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Οί υποχρεω� σείς των περ. α’ καί β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρεί�ταί ο� τί δεν ε�χουν αθετηθεί� εφο� σον δεν ε�χουν καταστεί� λη-
ξίπρο� θεσμες η�  εφο� σον αυτε�ς ε�χουν υπαχθεί� σε δεσμευτίκο�  δίακανονίσμο�  που τηρεί�ταί.

Δεν  αποκλεί�εταί  ο  οίκονομίκο� ς  φορε�ας,  ο� ταν  ε�χεί  εκπληρω� σεί  τίς  υποχρεω� σείς  του  εί�τε  καταβα� λλοντας  τους
φο� ρους  η�  τίς  είσφορε�ς  κοίνωνίκη� ς  ασφα� λίσης  που  οφεί�λεί,  συμπερίλαμβανομε�νων,  κατα�  περί�πτωση,  των
δεδουλευμε�νων το� κων η�  των προστί�μων εί�τε υπαγο� μενος σε δεσμευτίκο�  δίακανονίσμο�  γία την καταβολη�  τους στο
με�τρο που τηρεί� τους ο� ρους του δεσμευτίκου�  κανονίσμου� .

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαί�ρεση, δεν αποκλεί�ονταί γία τους λο� γους των ανωτε�ρω παραγρα� φων, εφο� σον συντρε�χουν οί πίο
κα� τω  επίτακτίκοί�  λο� γοί  δημο� σίου  συμφε�ροντος,  όπως  ενδεικτικά  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του
περιβάλλοντος.]  

β) Κατ' εξαί�ρεση, επί�σης, ο οίκονομίκο� ς φορε�ας δεν αποκλεί�εταί, ο� ταν ο αποκλείσμο� ς, συ� μφωνα με την παρα� γραφο
2.2.3.2,  θα  η� ταν  σαφω� ς  δυσανα� λογος,  ίδί�ως  ο� ταν  μο� νο  μίκρα�  ποσα�  των  φο� ρων  η�  των  είσφορω� ν  κοίνωνίκη� ς
ασφα� λίσης δεν ε�χουν καταβληθεί�  η�  ο� ταν ο οίκονομίκο� ς  φορε�ας ενημερω� θηκε σχετίκα�  με το ακρίβε�ς  ποσο�  που
οφεί�λεταί  λο� γω αθε�τησης των υποχρεω� σεω� ν  του ο� σον αφορα�  στην καταβολη�  φο� ρων η�  είσφορω� ν  κοίνωνίκη� ς
ασφα� λίσης σε χρο� νο κατα�  τον οποί�ο δεν εί�χε τη δυνατο� τητα να λα� βεί με�τρα, συ� μφωνα με το τελευταί�ο εδα� φίο της
παρ. 2 του α� ρθρου 73 ν. 4412/2016, πρίν απο�  την εκπνοη�  της προθεσμί�ας υποβολη� ς προσφορα� ς. 

2.2.3.4. Αποκλεί�εταί απο�  τη συμμετοχη�  στη δίαδίκασί�α συ� ναψης της παρου� σας συ� μβασης, οίκονομίκο� ς φορε�ας σε
οποίαδη� ποτε απο�  τίς ακο� λουθες καταστα� σείς33: 

(α) εα� ν ε�χεί αθετη� σεί τίς υποχρεω� σείς που προβλε�πονταί στην παρ. 2 του α� ρθρου 18 του ν. 4412/201634,  περί�
αρχω� ν που εφαρμο� ζονταί στίς δίαδίκασί�ες συ� ναψης δημοσί�ων συμβα� σεων,

(β) εα� ν τελεί� υπο�  πτω� χευση η�  ε�χεί υπαχθεί� σε δίαδίκασί�α είδίκη� ς εκκαθα� ρίσης η�  τελεί� υπο�  αναγκαστίκη�  δίαχεί�ρίση
απο�  εκκαθαρίστη�  η�  απο�  το δίκαστη� ρίο η�  ε�χεί υπαχθεί�  σε δίαδίκασί�α πτωχευτίκου�  συμβίβασμου�  η�  ε�χεί αναστεί�λεί
τίς επίχείρηματίκε�ς του δραστηρίο� τητες η�  ε�χεί υπαχθεί� σε δίαδίκασί�α εξυγί�ανσης καί δεν τηρεί� τους ο� ρους αυτη� ς η�
εα� ν  βρί�σκεταί σε οποίαδη� ποτε ανα� λογη κατα� σταση προκυ� πτουσα απο�  παρο� μοία δίαδίκασί�α,  προβλεπο� μενη σε
εθνίκε�ς δίατα� ξείς νο� μου. Η αναθε�τουσα αρχη�  μπορεί�  να μην αποκλεί�εί ε�ναν οίκονομίκο�  φορε�α ο οποί�ος βρί�σκεταί
σε μί�α εκ των καταστα� σεων που αναφε�ρονταί στην περί�πτωση αυτη� , υπο�  την πρου5 πο� θεση ο� τί αποδείκνυ� εί ο� τί ο εν
λο� γω φορε�ας εί�ναί σε θε�ση να εκτελε�σεί τη συ� μβαση, λαμβα� νοντας υπο� ψη τίς ίσχυ� ουσες δίατα� ξείς καί τα με�τρα γία
τη συνε�χίση της επίχείρηματίκη� ς του λείτουργί�ας,35 

(γ) εα� ν,  με την επίφυ� λαξη της παραγρα� φου 3β του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί�  ποίνίκω� ν κυρω� σεων καί
α� λλων  δίοίκητίκω� ν  συνεπείω� ν,  υπα� ρχουν  επαρκω� ς  ευ� λογες  ενδεί�ξείς  που  οδηγου� ν  στο  συμπε�ρασμα  ο� τί  ο
οίκονομίκο� ς  φορε�ας  συνη� ψε  συμφωνί�ες  με  α� λλους  οίκονομίκου� ς  φορεί�ς  με  στο� χο  τη  στρε�βλωση  του
ανταγωνίσμου� , 

δ) εα� ν μί�α κατα� σταση συ� γκρουσης συμφερο� ντων κατα�  την ε�ννοία του α� ρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί� να
θεραπευθεί� αποτελεσματίκα�  με α� λλα, λίγο� τερο παρεμβατίκα� , με�σα, 

(ε) εα� ν μί�α κατα� σταση στρε�βλωσης του ανταγωνίσμου�  απο�  την προ� τερη συμμετοχη�  του οίκονομίκου�  φορε�α κατα�
την προετοίμασί�α της δίαδίκασί�ας συ� ναψης συ� μβασης, συ� μφωνα με ο� σα ορί�ζονταί στο α� ρθρο 48 του ν. 4412/2016,
δεν μπορεί� να θεραπευθεί� με α� λλα, λίγο� τερο παρεμβατίκα� , με�σα, 

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  

σελ. 18



(στ) εα� ν ε�χεί  επίδεί�ξεί  σοβαρη�  η�  επαναλαμβανο� μενη πλημμε�λεία κατα�  την εκτε�λεση ουσίω� δους απαί�τησης στο
πλαί�σίο  προηγου� μενης  δημο� σίας  συ� μβασης,  προηγου� μενης  συ� μβασης  με  αναθε�τοντα  φορε�α  η�  προηγου� μενης
συ� μβασης  παραχω� ρησης  που  εί�χε  ως  αποτε�λεσμα  την  προ� ωρη  καταγγελί�α  της  προηγου� μενης  συ� μβασης,
αποζημίω� σείς η�  α� λλες παρο� μοίες κυρω� σείς, 

(ζ) εα� ν ε�χεί κρίθεί�  ε�νοχος εκ προθε�σεως σοβαρω� ν απατηλω� ν δηλω� σεων κατα�  την παροχη�  των πληροφορίω� ν που
απαίτου� νταί γία την εξακρί�βωση της απουσί�ας των λο� γων αποκλείσμου�  η�  την πλη� ρωση των κρίτηρί�ων επίλογη� ς,
ε�χεί αποκρυ� ψεί τίς πληροφορί�ες αυτε�ς η�  δεν εί�ναί σε θε�ση να προσκομί�σεί τα δίκαίολογητίκα�  που απαίτου� νταί κατ’
εφαρμογη�  της παραγρα� φου 2.2.9.2 της παρου� σας, 

(η) εα� ν επίχεί�ρησε να επηρεα� σεί με αθε�μίτο τρο� πο τη δίαδίκασί�α λη� ψης αποφα� σεων της αναθε�τουσας αρχη� ς, να
αποκτη� σεί  εμπίστευτίκε�ς  πληροφορί�ες  που ενδε�χεταί να του αποφε�ρουν αθε�μίτο πλεονε�κτημα στη δίαδίκασί�α
συ� ναψης συ� μβασης η�  να παρα� σχεί με απατηλο�  τρο� πο παραπλανητίκε�ς πληροφορί�ες που ενδε�χεταί να επηρεα� σουν
ουσίωδω� ς τίς αποφα� σείς που αφορου� ν τον αποκλείσμο� , την επίλογη�  η�  την ανα� θεση, 

(θ) εα� ν η αναθε�τουσα αρχη�  μπορεί�  να αποδεί�ξεί,  με κατα� λληλα με�σα ο� τί ε�χεί δίαπρα� ξεί σοβαρο�  επαγγελματίκο�
παρα� πτωμα, το οποί�ο θε�τεί εν αμφίβο� λω την ακεραίο� τητα�  του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό
γεγονός.36

2.2.3.5.  Ο οίκονομίκο� ς  φορε�ας αποκλεί�εταί  σε  οποίοδη� ποτε  χρονίκο�  σημεί�ο  κατα�  τη δία� ρκεία της  δίαδίκασί�ας
συ� ναψης της παρου� σας συ� μβασης, ο� ταν αποδείκνυ� εταί ο� τί βρί�σκεταί, λο� γω πρα� ξεων η�  παραλεί�ψεω� ν του, εί�τε πρίν
εί�τε κατα�  τη δίαδίκασί�α, σε μί�α απο�  τίς ως α� νω περίπτω� σείς.

2.2.3.6. Οίκονομίκο� ς φορε�ας που εμπί�πτεί σε μία απο�  τίς καταστα� σείς που αναφε�ρονταί στίς παραγρα� φους 2.2.3.1,
2.2.3.2 καί 2.2.3.4, εκτο� ς απο�  την περ. β αυτη� ς, μπορεί�  να προσκομί�ζεί στοίχεί�α37, προκείμε�νου να αποδεί�ξεί ο� τί τα
με�τρα που ε�λαβε επαρκου� ν γία να αποδεί�ξουν την αξίοπίστί�α του, παρο� τί συντρε�χεί ο σχετίκο� ς λο� γος αποκλείσμου�
(αυτoκα� θαρση). Γία τον σκοπο�  αυτο� ν, ο οίκονομίκο� ς φορε�ας αποδείκνυ� εί ο� τί ε�χεί καταβα� λεί η�  ε�χεί δεσμευθεί�  να
καταβα� λεί αποζημί�ωση γία ζημί�ες που προκλη� θηκαν απο�  το ποίνίκο�  αδί�κημα η�  το παρα� πτωμα, ο� τί ε�χεί δίευκρίνί�σεί
τα γεγονο� τα καί τίς περίστα� σείς με ολοκληρωμε�νο τρο� πο, με�σω ενεργου�  συνεργασί�ας με τίς ερευνητίκε�ς αρχε�ς, καί
ε�χεί λα� βεί συγκεκρίμε�να τεχνίκα�  καί οργανωτίκα�  με�τρα, καθω� ς καί με�τρα σε επί�πεδο προσωπίκου�  κατα� λληλα γία
την αποφυγη�  περαίτε�ρω ποίνίκω� ν αδίκημα� των η�  παραπτωμα� των. 

Τα με�τρα που λαμβα� νονταί απο�  τους οίκονομίκου� ς φορεί�ς αξίολογου� νταί σε συνα� ρτηση με τη σοβαρο� τητα καί τίς
ίδίαί�τερες περίστα� σείς του ποίνίκου�  αδίκη� ματος η�  του παραπτω� ματος. Εα� ν τα στοίχεί�α κρίθου� ν επαρκη� , ο εν λο� γω
οίκονομίκο� ς  φορε�ας  δεν  αποκλεί�εταί  απο�  τη  δίαδίκασί�α  συ� ναψης  συ� μβασης.  Αν  τα  με�τρα  κρίθου� ν  ανεπαρκη� ,
γνωστοποίεί�ταί  στον  οίκονομίκο�  φορε�α  το  σκεπτίκο�  της  απο� φασης  αυτη� ς.  Οίκονομίκο� ς  φορε�ας  που  ε�χεί
αποκλείστεί�, συ� μφωνα με τίς κεί�μενες δίατα� ξείς, με τελεσί�δίκη απο� φαση, σε εθνίκο�  επί�πεδο, απο�  τη συμμετοχη�  σε
δίαδίκασί�ες συ� ναψης συ� μβασης η�  ανα� θεσης παραχω� ρησης δεν μπορεί�  να κα� νεί χρη� ση της ανωτε�ρω δυνατο� τητας
κατα�  την περί�οδο του αποκλείσμου�  που ορί�ζεταί στην εν λο� γω απο� φαση 38.

2.2.3.7. Η απο� φαση γία την δίαπί�στωση της επα� ρκείας η�  μη των επανορθωτίκω� ν με�τρων κατα�  την προηγου� μενη
παρα� γραφο εκδί�δεταί συ� μφωνα με τα ορίζο� μενα στίς παρ. 8 καί 9 του α� ρθρου 73 του ν. 4412/201639.

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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2.2.3.8. Οίκονομίκο� ς φορε�ας, σε βα� ρος του οποί�ου ε�χεί επίβληθεί� η κυ� ρωση του ορίζο� ντίου αποκλείσμου�  συ� μφωνα
με τίς κεί�μενες δίατα� ξείς καί γία το χρονίκο�  δία� στημα που αυτη�  ορί�ζεί, αποκλεί�εταί απο�  την παρου� σα δίαδίκασί�α
συ� ναψης της συ� μβασης.  

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας40 
Οί οίκονομίκοί�  φορεί�ς που συμμετε�χουν στη δίαδίκασί�α συ� ναψης της παρου� σας συ� μβασης απαίτεί�ταί να ασκου� ν
εμπορίκη�  η�  βίομηχανίκη�  η�  βίοτεχνίκη�  δραστηρίο� τητα συναφη�  με το αντίκεί�μενο της προμη� θείας. 

Οί οίκονομίκοί�  φορεί�ς  που εί�ναί  εγκατεστημε�νοί  σε κρα� τος με�λος της Ευρωπαί5κη� ς  Ένωσης απαίτεί�ταί  να εί�ναί
εγγεγραμμε�νοί σε ε�να απο�  τα επαγγελματίκα�  η�  εμπορίκα�  μητρω� α που τηρου� νταί στο κρα� τος εγκατα� σταση� ς τους η�
να ίκανοποίου� ν οποίαδη� ποτε α� λλη απαί�τηση ορί�ζεταί στο Παρα� ρτημα XI του Προσαρτη� ματος Α΄ του ν. 4412/2016..

Στην περί�πτωση οίκονομίκω� ν φορε�ων εγκατεστημε�νων σε κρα� τος με�λους του Ευρωπαί5κου�  Οίκονομίκου�  Χω� ρου
(Ε.Ο.Χ) η�  σε τρί�τες χω� ρες που προσχωρη� σεί στη ΣΔΣ, η�  σε τρί�τες χω� ρες που δεν εμπί�πτουν στην προηγου� μενη
περί�πτωση καί ε�χουν συνα� ψεί δίμερεί�ς η�  πολυμερεί�ς συμφωνί�ες με την Ένωση σε θε�ματα δίαδίκασίω� ν ανα� θεσης
δημοσί�ων συμβα� σεων, απαίτεί�ταί να εί�ναί εγγεγραμμε�νοί σε αντί�στοίχα επαγγελματίκα�  η�  εμπορίκα�  μητρω� α. 

Στην Ελλα� δα οί οίκονομίκοί�  φορεί�ς απαίτεί�ταί να εί�ναί εγγεγραμμε�νοί στο Βίοτεχνίκο�  η�  Εμπορίκο�  η�  Βίομηχανίκο�
Επίμελητη� ρίο.

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορα�  στην οίκονομίκη�  καί χρηματοοίκονομίκη�  επα� ρκεία γία την παρου� σα δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης, οί
οίκονομίκοί�  φορεί�ς δηλω� νουν τον με�σο γενίκο�  ετη� σίο κυ� κλο εργασίω� ν γία τα τρί�α (3) προηγου� μενα ε�τη, του ε�τους
δίενε�ργείας του δίαγωνίσμου� , στο πλαί�σίο αξίολο� γησης της τεχνίκη� ς ίκανο� τητας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα41 
Όσον  αφορα�  στην  τεχνίκη�  καί  επαγγελματίκη�  ίκανο� τητα  γία  την  παρου� σα  δίαδίκασί�α  συ� ναψης  συ� μβασης,  ο
οίκονομίκο� ς  φορε�ας απαίτεί�ταί  να δηλω� νεί  στο ΕΕΕΣ τίς κυρίο� τερες συμβα� σείς  που ε�χουν εκτελε�σεί  κατα�  την
δία� ρκεία των τρίω� ν (3) προηγου� μενων ετω� ν, ίδί�ων η�  παρομοί�ων είδω� ν με το αντίκεί�μενο της συ� μβασης.

Στα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  ο  οικονομικός  φορέας  θα  υποβάλει  κατάλογο  κυριότερων
παραδόσεων των τρίω� ν (3), προηγου� μενων του ε�τους δίενε�ργείας του δίαγωνίσμου�  οίκονομίκω� ν χρη� σεων, ίδί�ων η�
παρομοί�ων είδω� ν με το αντίκεί�μενο της συ� μβασης γία το οποί�ο υποβα� λεί προσφορα� , με αναφορα�  του αντίστοί�χου
ποσου� , της ημερομηνί�ας καί του δημο� σίου η�  ίδίωτίκου�  παραλη� πτη.

Οί παραδο� σείς (εκτε�λεση συ� μφωνα με τους ο� ρους της δίακη� ρυξης ανα� θεσης καί εμπρο� θεσμες) αποδείκνυ� ονταί εα� ν
μεν ο αποδε�κτης εί�ναί αναθε�τουσα αρχη� , με πίστοποίητίκα�  που ε�χουν εκδοθεί�  η�  θεωρηθεί�  απο�  την αρμο� δία αρχη� ,
εα� ν δε ο αποδε�κτης εί�ναί ίδίωτίκο� ς φορε�ας, με βεβαί�ωση του αγοραστη�  η�  εφο� σον του� το δεν εί�ναί δυνατο� ν, με απλη�
δη� λωση  του  οίκονομίκου�  φορε�α  που  θα  συνοδευ� εταί  απο�  θεωρημε�νο  αντί�γραφο  του  τίμολογί�ου  πω� λησης,
δίκαίολογητίκα�  που υποβα� λλονταί κατα�  την κατακυ� ρωση (πρίν την ανα� θεση της συ� μβασης).

40 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
41 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
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Εα� ν ο οίκονομίκο� ς φορε�ας λείτουργεί�  η�  ασκεί�  επίχείρηματίκη�  δραστηρίο� τητα, κατα�  χρονίκο�  δία� στημα μίκρο� τερο
του  ως  α� νω  καθορίζο� μενου  χρονίκου�  ορί�ου,  υποβα� λλεί,  τα  σχετίκα�  επί�σημα  στοίχεί�α  που  υπα� ρχουν  κατα�  το
δία� στημα αυτο� .

Σε περί�πτωση που ο υποψη� φίος ανα� δοχος αποτελεί� Ένωση επίτρε�πεταί η μερίκη�  κα� λυψη της απαί�τησης απο�  κα� θε
με�λος της Ένωσης, αρκεί� ο� μως συνολίκα�  αυτη�  να καλυ� πτεταί απο�  την Ένωση.

Η τεχνίκη�  προσφορα�  απαίτεί�ταί να πληρεί� τα ορίζο� μενα στίς τεχνίκε�ς προδίαγραφε�ς της αρίθμ. 141/2021 μελε�της
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οί οίκονομίκοί�  φορεί�ς γία την παρου� σα δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης οφεί�λουν να συμμορφω� νονταί με τίς τεχνί-
κε�ς προδίαγραφε�ς των είδω� ν της αρίθμ. 141/2021 μελε�της (Παρα� ρτημα Ι):  Τα προσκομίζο� μενα εί�δη θα φε�ρουν
υποχρεωτίκω� ς ση� μανση CE της Ευρωπαί5κη� ς Ένωσης καί θα εί�ναί συ� μφωνα με τα αντί�στοίχα προ� τυπα καί τα αντί�-
στοίχα ελληνίκα�  προ� τυπα καί κανονίσμου� ς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τίς δίεθνω� ς ακολουθου� μενες πίστοποίη� σείς κατασκευη� ς
– λείτουργί�ας καί τίς προδίαγραφε�ς Ευρωπαί5κω� ν Ινστίτου� των Ποίο� τητας. 

Τα βίομηχανίκα�  προί5ο� ντα θα πρε�πεί να προε�ρχονταί απο�  βίομηχανίκε�ς μονα� δες που εφαρμο� ζουν παραγωγίκη�  δία-
δίκασί�α πίστοποίημε�νη κατα�  ISO9001, απο�  δίαπίστευμε�νο ευρωπαί5κο�  φορε�α πίστοποί�ησης.
Στα δίκαίολογητίκα�  κατακυ� ρωσης  ο προσωρίνο� ς  ανα� δοχος  θα προσκομί�σεί  αντί�γραφο πίστοποίητίκου�  CE του
κατασκευαστη�  του προσφερο� μενου εί�δους (γία ο� ποίο εξοπλίσμο�  απαίτεί�ταί).

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων42

Οί οίκονομίκοί� φορεί�ς μπορου� ν, ο� σον αφορα�  στα κρίτη� ρία της οίκονομίκη� ς καί χρηματοοίκονομίκη� ς επα� ρκείας (της
παραγρα� φου  2.2.5)  καί  τα  σχετίκα�  με  την  τεχνίκη�  καί  επαγγελματίκη�  ίκανο� τητα (της  παραγρα� φου  2.2.6),  να
στηρί�ζονταί  στίς  ίκανο� τητες  α� λλων φορε�ων,  ασχε�τως της  νομίκη� ς  φυ� σης  των δεσμω� ν  τους  με  αυτου� ς43.  Στην
περί�πτωση αυτη� , αποδείκνυ� ουν ο� τί θα ε�χουν στη δία� θεση�  τους τους αναγκαί�ους πο� ρους, με την προσκο� μίση της
σχετίκη� ς δε�σμευσης των φορε�ων στην ίκανο� τητα των οποί�ων στηρί�ζονταί.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται  με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,  οι  εν
λόγω  οικονομικοί  φορείς  και  αυτοί  στους  οποίους  στηρίζονται  είναι  από  κοινού  υπεύθυνοι  για  την
εκτέλεση της σύμβασης.

Υπο�  τους  ί�δίους  ο� ρους  οί  ενω� σείς  οίκονομίκω� ν  φορε�ων  μπορου� ν  να  στηρί�ζονταί  στίς  ίκανο� τητες  των
συμμετεχο� ντων στην ε�νωση η�  α� λλων φορε�ων.

Η αναθε�τουσα αρχη�  ελε�γχεί  αν οί  φoρεί�ς,  στίς  ίκανο� τητες των οποί�ων  προτί�θεταί  να στηρίχθεί�  ο  οίκονομίκο� ς
φορε�ας,  πληρου� ν  κατα�  περί�πτωση  τα  σχετίκα�  κρίτη� ρία  επίλογη� ς  καί  εα� ν  συντρε�χουν  λο� γοί  αποκλείσμου�  της
παραγρα� φου 2.2.3.. Ο οίκονομίκο� ς φορε�ας υποχρεου� ταί να αντίκαταστη� σεί ε�ναν φορε�α στην ίκανο� τητα του οποί�ου
στηρί�ζεταί,  εφο� σον  ο  τελευταί�ος  δεν  πληροί�  το  σχετίκο�  κρίτη� ρίο  επίλογη� ς  η�  γία  τον  οποί�ο  συντρε�χουν  λο� γοί
αποκλείσμου� ,  εντο� ς  προθεσμί�ας  τρία� ντα (30) ημερω� ν απο�  την σχετίκη�   προ� σκληση της αναθε�τουσας αρχη� ς,  η
οποί�α απευθυ� νεταί στον οίκονομίκο�  φορε�α με�σω της λείτουργίκο� τητας «Επίκοίνωνί�α» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορε�ας που
αντίκαθίστα�  φορε�α του προηγου� μενου εδαφί�ου δεν επίτρε�πεταί να αντίκατασταθεί� εκ νε�ου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

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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Ο οίκονομίκο� ς  φορε�ας αναφε�ρεί στην προσφορα�  του το τμη� μα της συ� μβασης που προτί�θεταί να αναθε�σεί υπο�
μορφη�  υπεργολαβί�ας σε τρί�τους, καθω� ς καί τους υπεργολα� βους που προτεί�νεί. Στην περί�πτωση που o προσφε�ρων
αναφε�ρεί στην προσφορα�  του ο� τί προτί�θεταί να αναθε�σεί τμη� μα(τα) της συ� μβασης υπο�  μορφη�  υπεργολαβί�ας σε
τρί�τους  σε  ποσοστο�  που  υπερβαί�νεί  το  τρία� ντα  τοίς  εκατο�  (30%)  της  συνολίκη� ς  αξί�ας  της  συ� μβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της
παρούσας44.  Ο οίκονομίκο� ς φορε�ας υποχρεου� ταί να αντίκαταστη� σεί ε�ναν υπεργολα� βο, εφο� σον συντρε�χουν στο
προ� σωπο�  του λο� γοί αποκλείσμου�  της ως α� νω παραγρα� φου 2.2.3.. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δίκαί�ωμα συμμετοχη� ς των οίκονομίκω� ν φορε�ων καί οί ο� ροί καί πρου5 ποθε�σείς συμμετοχη� ς τους, ο� πως ορί�ζονταί
στίς παραγρα� φους 2.2.1 ε�ως 2.2.8, κρί�νονταί κατα�  την υποβολη�  της προσφορα� ς δία του ΕΕΕΣ, κατα�  τα ορίζο� μενα
στην παρα� γραφο 2.2.9.1, κατα�  την υποβολη�  των δίκαίολογητίκω� ν της παραγρα� φου 2.2.9.2 καί κατα�  τη συ� ναψη της
συ� μβασης δία της υπευ� θυνης δη� λωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του α� ρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Στην  περί�πτωση  που  ο  οίκονομίκο� ς  φορε�ας  στηρί�ζεταί  στίς  ίκανο� τητες  α� λλων  φορε�ων,  συ� μφωνα  με  την
παρα� γραφο�  2.2.8.  της  παρου� σας,  οί  φορεί�ς  στην  ίκανο� τητα  των  οποί�ων  στηρί�ζεταί  υποχρεου� νταί  να
αποδείκνυ� ουν, κατα�  τα ορίζο� μενα στίς παραγρα� φους 2.2.9.1 καί 2.2.9.2, ο� τί δεν συντρε�χουν οί λο� γοί αποκλείσμου�
της παραγρα� φου 2.2.3 της παρου� σας καί ο� τί πληρου� ν τα σχετίκα�  κρίτη� ρία επίλογη� ς κατα�  περί�πτωση45.

Στην περί�πτωση που o οίκονομίκο� ς φορε�ας αναφε�ρεί στην προσφορα�  του ο� τί προτί�θεταί να αναθε�σεί τμη� μα(τα)
της συ� μβασης υπο�  μορφη�  υπεργολαβί�ας σε τρί�τους σε ποσοστο�  που υπερβαί�νεί το τρία� ντα τοίς εκατο�  (30%) της
συνολίκη� ς  αξί�ας  της  συ� μβασης,  οί  υπεργολα� βοί  υποχρεου� νταί  να  αποδείκνυ� ουν,  κατα�  τα  ορίζο� μενα  στίς
παραγρα� φους 2.2.9.1 καί 2.2.9.2, ο� τί δεν συντρε�χουν οί λο� γοί αποκλείσμου�  της παραγρα� φου 2.2.3 της παρου� σας46. 

Αν επε�λθουν μεταβολε�ς στίς πρου5 ποθε�σείς τίς οποί�ες οί προσφε�ροντες δηλω� σουν ο� τί πληρου� ν, συ� μφωνα με το πα-
ρο� ν α� ρθρο, οί οποί�ες επε�λθουν η�  γία τίς οποί�ες λα� βουν γνω� ση μετα�  την συμπλη� ρωση του ΕΕΕΣ καί με�χρί την ημε�ρα
της ε�γγραφης προ� σκλησης γία την συ� ναψη του συμφωνητίκου�  οί προσφε�ροντες οφεί�λουν να ενημερω� σουν αμελ-
λητί� την αναθε�τουσα αρχη� 47. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς  προκαταρκτίκη�  απο� δείξη  ο� τί  οί  προσφε�ροντες  οίκονομίκοί�  φορεί�ς:  α)  δεν  βρί�σκονταί  σε  μί�α  απο�  τίς
καταστα� σείς της παραγρα� φου 2.2.3 καί β) πληρου� ν τα σχετίκα�  κρίτη� ρία επίλογη� ς των παραγρα� φων 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6  καί  2.2.7  της  παρου� σης, προσκομί�ζουν  κατα�  την  υποβολη�  της  προσφορα� ς  τους,  ως  δίκαίολογητίκο�
συμμετοχη� ς, το  προβλεπο� μενο  απο�  το  α� ρθρο  79  παρ.  1  καί  3  του  ν.  4412/2016 Ευρωπαί5κο�  Ενίαί�ο  Έγγραφο
Συ� μβασης  (ΕΕΕΣ),  συ� μφωνα  με  το  επίσυναπτο� μενο  στην  παρου� σα  Παρα� ρτημα  ΙΙ, το  οποί�ο  ίσοδυναμεί�  με
ενημερωμε�νη υπευ� θυνη δη� λωση, με τίς συνε�πείες του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ48 καταρτί�ζεταί βα� σεί του τυποποίημε�νου εντυ� που  του Παραρτη� ματος 2 του Κανονίσμου�  (ΕΕ) 2016/7 καί
συμπληρω� νεταί απο�  τους προσφε�ροντες οίκονομίκου� ς φορεί�ς συ� μφωνα με τίς οδηγί�ες  του Παραρτη� ματος 1.49 

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 
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
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Το  ΕΕΕΣ  φε�ρεί  υπογραφη�  με  ημερομηνί�α  εντο� ς  του  χρονίκου�  δίαστη� ματος  κατα�  το  οποί�ο  μπορου� ν  να
υποβα� λλονταί προσφορε�ς. Αν στο δία� στημα που μεσολαβεί�  μεταξυ�  της ημερομηνί�ας υπογραφη� ς του ΕΕΕΣ καί της
καταληκτίκη� ς ημερομηνί�ας υποβολη� ς προσφορω� ν ε�χουν επε�λθεί μεταβολε�ς στα δηλωθε�ντα στοίχεί�α,  εκ με�ρους
του, στο ΕΕΕΣ, ο οίκονομίκο� ς φορε�ας αποσυ� ρεί την προσφορα�  του, χωρί�ς να απαίτεί�ταί απο� φαση της αναθε�τουσας
αρχη� ς. Στη συνε�χεία μπορεί� να την υποβα� λεί εκ νε�ου με επί�καίρο ΕΕΕΣ.50

Ο οίκονομίκο� ς φορε�ας δυ� ναταί να δίευκρίνί�ζεί τίς δηλω� σείς καί πληροφορί�ες που παρε�χεί στο ΕΕΕΣ με συνοδευτίκη�
υπευ� θυνη δη� λωση, την οποί�α υποβα� λλεί μαζί� με αυτο� .51

Κατα�  την  υποβολη�  του  ΕΕΕΣ,  καθω� ς  καί  της  συνοδευτίκη� ς  υπευ� θυνης  δη� λωσης,  εί�ναί  δυνατη� ,  με  μο� νη  την
υπογραφη�  του  κατα�  περί�πτωση  εκπροσω� που  του  οίκονομίκου�  φορε�α,  η  προκαταρκτίκη�  απο� δείξη  των  λο� γων
αποκλείσμου�  που αναφε�ρονταί στην παρα� γραφο 2.2.3 της παρου� σας, γία το συ� νολο των φυσίκω� ν προσω� πων που
εί�ναί  με�λη  του  δίοίκητίκου� ,  δίευθυντίκου�  η�  εποπτίκου�  οργα� νου  του  η�  ε�χουν  εξουσί�α  εκπροσω� πησης,  λη� ψης
αποφα� σεων η�  ελε�γχου σε αυτο� ν. 

Ώς εκπρο� σωπος του οίκονομίκου�  φορε�α νοεί�ταί  ο νο� μίμος εκπρο� σωπος αυτου� ,  ο� πως προκυ� πτεί  απο�  το ίσχυ� ον
καταστατίκο�  η�  το  πρακτίκο�  εκπροσω� πηση� ς  του  κατα�  το  χρο� νο  υποβολη� ς  της  προσφορα� ς  η�  το  αρμοδί�ως
εξουσίοδοτημε�νο φυσίκο�  προ� σωπο να εκπροσωπεί�  τον οίκονομίκο�  φορε�α γία δίαδίκασί�ες συ� ναψης συμβα� σεων η�
γία συγκεκρίμε�νη δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης.

Στην περί�πτωση υποβολη� ς προσφορα� ς απο�  ε�νωση οίκονομίκω� ν φορε�ων το ΕΕΕΣ υποβα� λλεταί χωρίστα�  απο�  κα� θε
με�λος της ε�νωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραίτη� τως πρε�πεί να προσδίορί�ζεταί η ε�κταση καί το εί�δος της συμμετοχη� ς του
(συμπερίλαμβανομε�νης  της  κατανομη� ς  αμοίβη� ς  μεταξυ�  τους)  κα� θε  με�λους  της  ε�νωσης,  καθω� ς  καί  ο
εκπρο� σωπος/συντονίστη� ς αυτη� ς52.

Ο οίκονομίκο� ς φορε�ας φε�ρεί την είδίκη�  υποχρε�ωση, να δηλω� σεί, με�σω του ΕΕΕΣ,53 την κατα� σταση�  του σε σχε�ση με
τους λο� γους που προβλε�πονταί στο α� ρθρο 73 του ν. 4412/2016 καί την παρα� γραφο 2.2.3 της παρου� σης54 καί ταυ-
το� χρονα να επίκαλεσθεί� καί τυχο� ν ληφθε�ντα με�τρα προς αποκατα� σταση της αξίοπίστί�ας του.

Ιδί�ως επίσημαί�νεταί ο� τί κατα�  την απα� ντηση οίκονομίκου�  φορε�α στο σχετίκο�  πεδί�ο του ΕΕΕΣ γία τυχο� ν συ� ναψη
συμφωνίω� ν με α� λλους οίκονομίκου� ς φορεί�ς με στο� χο τη στρε�βλωση του ανταγωνίσμου� , η συνδρομη�  περίστα� σεων,
ο� πως η πα� ροδος της τρίετου� ς περίο� δου της ίσχυ� ος του λο� γου αποκλείσμου�  (παραγρα� φου 10 του α� ρθρου 73) η�  η
εφαρμογη�  της δία� ταξης της παραγρα� φου 3β του α� ρθρου 44 του ν. 3959/2011, συ� μφωνα με την περ. γ της παρα-
γρα� φου 2.2.3.4 της παρου� σης, αναλυ� εταί στο σχετίκο�  πεδί�ο που προβα� λλεί κατο� πίν θετίκη� ς απα� ντησης55.

Όσον αφορα�  στίς υποχρεω� σείς του ως προς την καταβολη�  φο� ρων η�  είσφορω� ν κοίνωνίκη� ς ασφα� λίσης (περ. α’ καί β’
της παρ. 2 του α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτε�ς θεωρεί�ταί ο� τί δεν ε�χουν αθετηθεί�  εφο� σον δεν ε�χουν καταστεί�
ληξίπρο� θεσμες η�  εφο� σον ε�χουν υπαχθεί� σε δεσμευτίκο�  δίακανονίσμο�  που τηρεί�ταί. Στην περί�πτωση αυτη� , ο οίκονο-
μίκο� ς φορε�ας δεν υποχρεου� ταί να απαντη� σεί καταφατίκα�  στο σχετίκο�  πεδί�ο του ΕΕΕΣ με το οποί�ο ερωτα� ταί εα� ν ο
οίκονομίκο� ς φορε�ας ε�χεί ανεκπλη� ρωτες υποχρεω� σείς ο� σον αφορα�  στην καταβολη�  φο� ρων η�  είσφορω� ν κοίνωνίκη� ς
ασφα� λίσης η� , κατα�  περί�πτωση, εα� ν ε�χεί αθετη� σεί τίς παραπα� νω υποχρεω� σείς του56.

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) 
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

σελ. 23

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL


2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Γία την απο� δείξη της μη συνδρομη� ς λο� γων αποκλείσμου�  κατ’  α� ρθρο 2.2.3 καί της πλη� ρωσης των κρίτηρί�ων
ποίοτίκη� ς  επίλογη� ς  κατα�  τίς  παραγρα� φους 2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  καί  2.2.7,  οί  οίκονομίκοί�  φορεί�ς  προσκομί�ζουν  τα
δίκαίολογητίκα�  του παρο� ντος. Η προσκο� μίση των εν λο� γω δίκαίολογητίκω� ν γί�νεταί κατα�  τα ορίζο� μενα στο α� ρθρο
3.2 απο�  τον προσωρίνο�  ανα� δοχο. Η αναθε�τουσα αρχη�  μπορεί� να ζητεί� απο�  προσφε�ροντες, σε οποίοδη� ποτε χρονίκο�
σημεί�ο κατα�  τη δία� ρκεία της δίαδίκασί�ας, να υποβα� λλουν ο� λα η�  ορίσμε�να δίκαίολογητίκα� , ο� ταν αυτο�  απαίτεί�ταί γία
την ορθη�  δίεξαγωγη�  της δίαδίκασί�ας.

Οί οίκονομίκοί�  φορεί�ς δεν υποχρεου� νταί να υποβα� λλουν δίκαίολογητίκα�  η�  α� λλα αποδείκτίκα�  στοίχεί�α, αν καί στο
με�τρο που η αναθε�τουσα αρχη�  ε�χεί τη δυνατο� τητα να λαμβα� νεί τα πίστοποίητίκα�  η�  τίς συναφεί�ς  πληροφορί�ες
απευθεί�ας  με�σω προ� σβασης σε  εθνίκη�  βα� ση δεδομε�νων σε  οποίοδη� ποτε  κρα� τος  -  με�λος  της  Ένωσης,  η  οποί�α
δίατί�θεταί  δωρεα� ν,  ο� πως  εθνίκο�  μητρω� ο  συμβα� σεων,  είκονίκο�  φα� κελο  επίχεί�ρησης,  ηλεκτρονίκο�  συ� στημα
αποθη� κευσης  εγγρα� φων  η�  συ� στημα  προεπίλογη� ς.  Η  δη� λωση  γία  την  προ� σβαση  σε  εθνίκη�  βα� ση  δεδομε�νων
εμπερίε�χεταί  στο Ευρωπαί5κο�  Ενίαί�ο Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποί�ο περίε�χονταί επί�σης οί πληροφορί�ες
που  απαίτου� νταί  γία  τον  συγκεκρίμε�νο  σκοπο� ,  ο� πως  η  ηλεκτρονίκη�  δίευ� θυνση  της  βα� σης  δεδομε�νων,  τυχο� ν
δεδομε�να αναγνω� ρίσης καί, κατα�  περί�πτωση, η απαραί�τητη δη� λωση συναί�νεσης. 

Οί οίκονομίκοί� φορεί�ς δεν υποχρεου� νταί να υποβα� λουν δίκαίολογητίκα� , ο� ταν η αναθε�τουσα αρχη�  που ε�χεί αναθε�σεί
τη συ� μβαση δίαθε�τεί η� δη τα ως α� νω δίκαίολογητίκα�  καί αυτα�  εξακολουθου� ν να ίσχυ� ουν57.

Τα δίκαίολογητίκα�  του παρο� ντος υποβα� λλονταί καί γί�νονταί αποδεκτα�  συ� μφωνα με την παρα� γραφο 2.4.2.5. καί 3.2
της παρου� σας.

Τα αποδείκτίκα�  ε�γγραφα συντα� σσονταί στην ελληνίκη�  γλω� σσα η�  συνοδευ� ονταί απο�  επί�σημη μετα� φραση�  τους στην
ελληνίκη�  γλω� σσα συ� μφωνα με την παρα� γραφο 2.1.4. 

Β. 1. Γία  την  απο� δείξη  της  μη  συνδρομη� ς  των  λο� γων  αποκλείσμου�  της  παραγρα� φου  2.2.3  οί  προσφε�ροντες
οίκονομίκοί� φορεί�ς προσκομί�ζουν αντί�στοίχα τα  δίκαίολογητίκα�  που αναφε�ρονταί  παρακα� τω.

Αν  το  αρμο� δίο  γία  την  ε�κδοση  των  ανωτε�ρω  κρα� τος-με�λος  η�  χω� ρα  δεν  εκδί�δεί  τε�τοίου  εί�δους  ε�γγραφα  η�
πίστοποίητίκα�  η�  ο� που το ε�γγραφα η�  τα πίστοποίητίκα�  αυτα�  δεν καλυ� πτουν ο� λες τίς περίπτω� σείς που αναφε�ρονταί
στίς παραγρα� φους 2.2.3.1 καί 2.2.3.2 περ. α’ καί β’, καθω� ς καί στην περ. β΄ της παραγρα� φου 2.2.3.4, τα ε�γγραφα η�
τα πίστοποίητίκα�  μπορεί�  να αντίκαθί�στανταί απο�  ε�νορκη βεβαί�ωση η� ,  στα κρα� τη - με�λη η�  στίς χω� ρες ο� που δεν
προβλε�πεταί  ε�νορκη  βεβαί�ωση,  απο�  υπευ� θυνη  δη� λωση  του  ενδίαφερομε�νου  ενω� πίον  αρμο� δίας  δίκαστίκη� ς  η�
δίοίκητίκη� ς αρχη� ς, συμβολαίογρα� φου η�  αρμο� δίου επαγγελματίκου�  η�  εμπορίκου�  οργανίσμου�  του κρα� τους - με�λους η�
της χω� ρας καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ο� που εί�ναί εγκατεστημε�νος ο οίκονομίκο� ς φορε�ας. Οί αρμο� δίες δημο� σίες αρχε�ς
παρε�χουν, ο� που κρί�νεταί αναγκαί�ο, επί�σημη δη� λωση στην οποί�α αναφε�ρεταί ο� τί δεν εκδί�δονταί τα ε�γγραφα η�  τα
πίστοποίητίκα�  της  παρου� σας  παραγρα� φου  η�  ο� τί  τα  ε�γγραφα  αυτα�  δεν  καλυ� πτουν  ο� λες  τίς  περίπτω� σείς  που
αναφε�ρονταί στίς παραγρα� φους 2.2.3.1 καί 2.2.3.2 περ. α’ καί β’, καθω� ς καί στην περ. β΄ της παραγρα� φου 2.2.3.4. Οί
επί�σημες δηλω� σείς καθί�στανταί δίαθε�σίμες με�σω του επίγραμμίκου�  αποθετηρί�ου πίστοποίητίκω� ν (e-Certis) του
α� ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) γία την παρα� γραφο 2.2.3.1  απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου η� , ελλεί�ψεί
αυτου� ,  ίσοδυ� ναμο ε�γγραφο που εκδί�δεταί απο�  αρμο� δία δίκαστίκη�  η�  δίοίκητίκη�  αρχη�  του κρα� τους-με�λους η�  της
χω� ρας καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ο� που εί�ναί εγκατεστημε�νος ο οίκονομίκο� ς  φορε�ας,  απο�  το οποί�ο προκυ� πτεί ο� τί
πληρου� νταί αυτε�ς οί πρου5 ποθε�σείς, που να ε�χεί εκδοθεί� ε�ως τρείς (3) μη� νες πρίν απο�  την υποβολη�  του.
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Η υποχρε�ωση προσκο� μίσης  του ως α� νω αποσπα� σματος  αφορα�  καί  στα με�λη  του δίοίκητίκου� ,  δίευθυντίκου�  η�
εποπτίκου�  οργα� νου του εν λο� γω οίκονομίκου�  φορε�α η�  στα προ� σωπα που ε�χουν εξουσί�α εκπροσω� πησης, λη� ψης
αποφα� σεων η�  ελε�γχου σε αυτο�  κατα�  τα είδίκο� τερα αναφερο� μενα στην ως α� νω παρα� γραφο 2.2.3.1,

β) γία την παρα� γραφο  2.2.3.2 πίστοποίητίκο�  που εκδί�δεταί απο�  την αρμο� δία αρχη�  του οίκεί�ου κρα� τους - με�λους η�
χω� ρας, που να εί�ναί εν ίσχυ�  κατα�  το χρο� νο υποβολη� ς του, α� λλως, στην περί�πτωση που δεν αναφε�ρεταί σε αυτο�
χρο� νος ίσχυ� ος, που να ε�χεί εκδοθεί� ε�ως τρείς (3) μη� νες πρίν απο�  την υποβολη�  του.

Ιδί�ως οί οίκονομίκοί� φορεί�ς που εί�ναί εγκατεστημε�νοί στην Ελλα� δα προσκομί�ζουν:

i) Γία την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγρα� φου 2.2.3.2 περί�πτωση (α)
αποδείκτίκο�  ενημερο� τητας εκδίδο� μενο απο�  την Α.Α.Δ.Ε.. 

Όταν  μο� νο  μίκρα�  ποσα�  των  φο� ρων  δεν  ε�χουν  καταβληθεί�,  συ� μφωνα  με  την  παρα� γραφο  2.2.3.3  περ.  β  της
παρου� σας, προσκομί�ζεταί απο�  τον οίκονομίκο�  φορε�α βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.

ii)  Γία  την  απο� δείξη  της  εκπλη� ρωσης  των  υποχρεω� σεων  προς  τους  οργανίσμου� ς  κοίνωνίκη� ς  ασφα� λίσης  της
παραγρα� φου  2.2.3.2  περί�πτωση  α’   πιστοποιητικό  εκδιδόμενο  από  τον  e-ΕΦΚΑ  και  υπεύθυνη  δήλωση
αναφορικά  με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περί�πτωση που οί οίκονομίκοί�  φορεί�ς  ε�χουν
την  εγκατα� σταση�  τους   στην  Ελλα� δα  αφορα�  Οργανίσμου� ς  κυ� ρίας  καί  επίκουρίκη� ς  ασφα� λίσης)  στους οποί�ους
οφεί�λουν να καταβα� λουν είσφορε�ς]

Όταν μο� νο μίκρα�  ποσα�  των ασφαλίστίκω� ν είσφορω� ν δεν ε�χουν καταβληθεί�, συ� μφωνα με την παρα� γραφο 2.2.3.3
περ. β της παρου� σας, προσκομί�ζεταί απο�  τον οίκονομίκο�  φορε�α βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ.

iii) Γία την παρα� γραφο 2.2.3.2 περί�πτωση α’, πλε�ον των ως α� νω πίστοποίητίκω� ν, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει
εκδοθεί  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

γ) γία την παρα� γραφο 2.2.3.4 περί�πτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οίκεί�ου
κρα� τους - με�λους η�  χω� ρας, που να ε�χεί εκδοθεί� ε�ως τρείς (3) μη� νες πρίν απο�  την υποβολη�  του. 

Ιδί�ως οί οίκονομίκοί� φορεί�ς που εί�ναί εγκατεστημε�νοί στην Ελλα� δα προσκομί�ζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο , απο�  το οποί�ο προκυ� πτεί
ο� τί δεν τελου� ν υπο�  πτω� χευση, πτωχευτίκο�  συμβίβασμο�  η�  υπο�  αναγκαστίκη�  δίαχεί�ρίση η�  δίκαστίκη�  εκκαθα� ρίση η�
ο� τί  δεν  ε�χουν  υπαχθεί�  σε  δίαδίκασί�α  εξυγί�ανσης.   Γία  τίς  ΙΚΕ προσκομί�ζεταί  επίπλε�ον  καί  πίστοποίητίκο�  του
Γ.Ε.Μ.Η. περί�  μη ε�κδοσης απο� φασης λυ� σης η�  κατα� θεσης αί�τησης λυ� σης του νομίκου�  προσω� που, ενω�  γία τίς ΕΠΕ
προσκομί�ζεταί επίπλε�ον πίστοποίητίκο�  μεταβολω� ν.

ii)  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.  απο�  το οποί�ο προκυ� πτεί ο� τί  το νομίκο�  προ� σωπο δεν ε�χεί λυθεί�  καί τεθεί�  υπο�
εκκαθα� ρίση με απο� φαση των εταί�ρων. 

iii)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης” απο�  την  ηλεκτρονίκη�  πλατφο� ρμα  της
Ανεξα� ρτητης Αρχη� ς Δημοσί�ων Εσο� δων, ο� πως αυτα�  εμφανί�ζονταί στο taxisnet, απο�  την οποί�α να προκυ� πτεί η  μη
αναστολη�  της επίχείρηματίκη� ς δραστηρίο� τητα� ς τους.

Προκείμε�νου  γία  τα  σωματεί�α  καί  τους  συνεταίρίσμου� ς,  το  Ενίαί�ο  Πίστοποίητίκο�  Δίκαστίκη� ς  Φερεγγυο� τητας
εκδί�δεταί γία τα σωματεί�α απο�  το αρμο� δίο Πρωτοδίκεί�ο, καί γία τους συνεταίρίσμου� ς γία το χρονίκο�  δία� στημα ε�ως
τίς 31.12.2019 απο�  το Είρηνοδίκεί�ο καί μετα�  την παραπα� νω ημερομηνί�α απο�  το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Γία τίς λοίπε�ς  περίπτω� σείς  της παραγρα� φου 2.2.3.4,  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού58.

ε) γία την παρα� γραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε
βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, συ� μφωνα τίς δίατα� ξείς της κεί�μενης νομοθεσί�ας.
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B. 2. Γία την απο� δείξη της απαί�τησης του α� ρθρου 2.2.4. (απο� δείξη καταλληλο� τητας γία την α� σκηση επαγγελματίκη� ς
δραστηρίο� τητας)  προσκομί�ζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  Οί οίκονομίκοί�  φορεί�ς  που εί�ναί εγκατεστημε�νοί σε κρα� τος με�λος της
Ευρωπαί5κη� ς  Ένωσης  προσκομί�ζουν  πίστοποίητίκο� /βεβαί�ωση  του  αντί�στοίχου  επαγγελματίκου�  η�  εμπορίκου�
μητρω� ου του Παραρτη� ματος XI του Προσαρτη� ματος Α΄ του ν.  4412/2016, με το οποί�ο πίστοποίεί�ταί  αφενο� ς  η
εγγραφη�  τους  σε  αυτο�  καί  αφετε�ρου  το  είδίκο�  επα� γγελμα�  τους.  Στην  περί�πτωση  που  χω� ρα  δεν  τηρεί�  τε�τοίο
μητρω� ο, το ε�γγραφο η�  το πίστοποίητίκο�  μπορεί� να αντίκαθί�σταταί απο�  ε�νορκη βεβαί�ωση η� , στα κρα� τη - με�λη η�  στίς
χω� ρες ο� που δεν προβλε�πεταί ε�νορκη βεβαί�ωση, απο�  υπευ� θυνη δη� λωση του ενδίαφερομε�νου ενω� πίον αρμο� δίας
δίκαστίκη� ς  η�  δίοίκητίκη� ς  αρχη� ς,  συμβολαίογρα� φου  η�  αρμο� δίου  επαγγελματίκου�  η�  εμπορίκου�  οργανίσμου�  της
χω� ρας καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ο� που εί�ναί εγκατεστημε�νος ο οίκονομίκο� ς φορε�ας ο� τί δεν τηρεί�ταί τε�τοίο μητρω� ο
καί ο� τί ασκεί� τη δραστηρίο� τητα που απαίτεί�ταί γία την εκτε�λεση του αντίκείμε�νου της υπο�  ανα� θεση συ� μβασης.59

Οί  εγκατεστημε�νοί στην Ελλα� δα οίκονομίκοί� φορεί�ς προσκομί�ζουν βεβαί�ωση εγγραφη� ς στο Βίοτεχνίκο�  η�  Εμπορίκο�
η�  Βίομηχανίκο�  Επίμελητη� ρίο η�  στο Μητρω� ο Κατασκευαστω� ν Αμυντίκου�  Υλίκου�  η�  πίστοποίητίκο�  που εκδί�δεταί απο�
την  οίκεί�α  υπηρεσί�α  του  Γ.Ε.Μ.Η.  των  ως  α� νω  Επίμελητηρί�ων.  Γία  την  απο� δείξη  α� σκησης  γεωργίκου�  η�
κτηνοτροφίκου�  επαγγε�λματος,  οί  αναθε�τουσες  αρχε�ς  απαίτου� ν  σχετίκη�  βεβαί�ωση α� σκησης επαγγε�λματος,  απο�
αρμο� δία δίοίκητίκη�  αρχη�  η�  αρχη�  Οργανίσμου�  Τοπίκη� ς Αυτοδίοί�κησης.

Επίσημαί�νεταί  ο� τί,  τα δίκαίολογητίκα�  που αφορου� ν  στην απο� δείξη  της απαί�τησης του α� ρθρου 2.2.4  (απο� δείξη
καταλληλο� τητας γία την α� σκηση επαγγελματίκη� ς δραστηρίο� τητας) γί�νονταί αποδεκτα� , εφο� σον ε�χουν εκδοθεί� ε�ως
τρία� ντα (30) εργα� σίμες ημε�ρες πρίν απο�  την υποβολη�  τους, εκτο� ς εα� ν, συ� μφωνα με τίς είδίκο� τερες δίατα� ξείς αυτω� ν,
φε�ρουν συγκεκρίμε�νο χρο� νο ίσχυ� ος.

 Β.3. Γία την απο� δείξη της οίκονομίκη� ς καί χρηματοοίκονομίκη� ς επα� ρκείας της παραγρα� φου 2.2.5 οί οίκονομίκοί�
φορεί�ς προσκομί�ζουν:

Αποσπα� σματα  των  επί�σημων  οίκονομίκω� ν  καταστα� σεων  των  τρίω� ν  (3)  τελευταί�ων  ετω� ν  (τρείς  τελευταί�ες
οίκονομίκε�ς χρη� σείς).  

Εα� ν ο οίκονομίκο� ς φορε�ας, γία βα� σίμο λο� γο, δεν εί�ναί σε θε�ση να προσκομί�σεί τα ανωτε�ρω δίκαίολογητίκα� , μπορεί�
να αποδείκνυ� εί την οίκονομίκη�  καί χρηματοοίκονομίκη�  του επα� ρκεία με οποίοδη� ποτε α� λλο κατα� λληλο ε�γγραφο.60

Β.4. Γία την απο� δείξη της τεχνίκη� ς ίκανο� τητας της παραγρα� φου 2.2.6 οί οίκονομίκοί� φορεί�ς προσκομί�ζουν:

Κατάλογο  κυριότερων  παραδόσεων των τρίω� ν  (3),  προηγου� μενων του  ε�τους  δίενε�ργείας  του  δίαγωνίσμου�
οίκονομίκω� ν χρη� σεων, ίδί�ων η�  παρομοί�ων είδω� ν με το αντίκεί�μενο της συ� μβασης γία το οποί�ο υποβα� λεί προσφορα� ,
με αναφορα�  του αντίστοί�χου ποσου� , της ημερομηνί�ας καί του δημο� σίου η�  ίδίωτίκου�  παραλη� πτη.

Οί παραδο� σείς (εκτε�λεση συ� μφωνα με τους ο� ρους της δίακη� ρυξης ανα� θεσης καί εμπρο� θεσμες) αποδείκνυ� ονταί εα� ν
μεν ο αποδε�κτης εί�ναί αναθε�τουσα αρχη� , με πιστοποιητικά που ε�χουν εκδοθεί� η�  θεωρηθεί� απο�  την αρμο� δία αρχη� ,
εα� ν δε ο αποδε�κτης εί�ναί ίδίωτίκο� ς φορε�ας,  με βεβαίωση του αγοραστή η�  εφο� σον του� το δεν εί�ναί δυνατο� ν, με
απλη�  δη� λωση του οίκονομίκου�  φορε�α που θα συνοδευ� εταί απο�  θεωρημε�νο αντί�γραφο του τίμολογί�ου πω� λησης,
δίκαίολογητίκα�  που υποβα� λλονταί κατα�  την κατακυ� ρωση (πρίν την ανα� θεση της συ� μβασης).

Εα� ν ο οίκονομίκο� ς φορε�ας λείτουργεί�  η�  ασκεί�  επίχείρηματίκη�  δραστηρίο� τητα, κατα�  χρονίκο�  δία� στημα μίκρο� τερο
του  ως  α� νω  καθορίζο� μενου  χρονίκου�  ορί�ου,  υποβα� λλεί,  τα  σχετίκα�  επί�σημα  στοίχεί�α  που  υπα� ρχουν  κατα�  το
δία� στημα αυτο� .  Σε περί�πτωση που ο υποψη� φίος  ανα� δοχος  αποτελεί�  Ένωση επίτρε�πεταί  η μερίκη�  κα� λυψη της
απαί�τησης απο�  κα� θε με�λος της Ένωσης, αρκεί� ο� μως συνολίκα�  αυτη�  να καλυ� πτεταί απο�  την Ένωση.

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 .

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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Β.5. Γία την απο� δείξη της συμμο� ρφωσης με προ� τυπα δίασφα� λίσης ποίο� τητας καί προ� τυπα περίβαλλοντίκη� ς δίαχεί� -
ρίσης της παραγρα� φου 2.2.7 οί οίκονομίκοί� φορεί�ς προσκομί�ζουν:

Αντίγραφο πιστοποιητικού CE του κατασκευαστή του προσφερο� μενου εί�δους.

Τα προσκομίζο� μενα εί�δη θα φε�ρουν υποχρεωτίκω� ς ση� μανση CE της Ευρωπαί5κη� ς Ένωσης καί θα εί�ναί συ� μφωνα με
τα αντί�στοίχα προ� τυπα καί τα αντί�στοίχα ελληνίκα�  προ� τυπα καί κανονίσμου� ς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τίς δίεθνω� ς ακολου-
θου� μενες πίστοποίη� σείς κατασκευη� ς – λείτουργί�ας καί τίς προδίαγραφε�ς Ευρωπαί5κω� ν Ινστίτου� των Ποίο� τητας. 

Τα βίομηχανίκα�  προί5ο� ντα θα πρε�πεί να προε�ρχονταί απο�  βίομηχανίκε�ς μονα� δες που εφαρμο� ζουν παραγωγίκη�  δία-
δίκασί�α πίστοποίημε�νη κατα�  ISO9001, απο�  δίαπίστευμε�νο ευρωπαί5κο�  φορε�α πίστοποί�ησης.

Β.6. Γία  την  απο� δείξη  της  νο� μίμης  εκπροσω� πησης,  στίς  περίπτω� σείς  που  ο  οίκονομίκο� ς  φορε�ας  εί�ναί  νομίκο�
προ� σωπο καί εγγρα� φεταί υποχρεωτίκα�  η�  προαίρετίκα� , κατα�  την κεί�μενη νομοθεσί�α, καί δηλω� νεί την εκπροσω� πηση
καί  τίς  μεταβολε�ς  της  σε  αρμο� δία  αρχη�  (πχ  ΓΕΜΗ),  προσκομί�ζεί  σχετικό  πιστοποιητικό  ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποί�ο πρε�πεί να ε�χεί εκδοθεί�  ε�ως τρία� ντα (30) εργα� σίμες ημε�ρες πρίν απο�  την υποβολη�  του,
εκτο� ς αν αυτο�  φε�ρεί συγκεκρίμε�νο χρο� νο ίσχυ� ος.

Είδίκο� τερα γία τους ημεδαπου� ς οίκονομίκου� ς φορεί�ς προσκομί�ζονταί:

i) γία την απο� δείξη της νο� μίμης εκπροσω� πησης, στίς περίπτω� σείς που ο οίκονομίκο� ς φορε�ας εί�ναί νομίκο�  προ� σωπο
καί  υποχρεου� ταί,  κατα�  την κεί�μενη νομοθεσί�α,  να δηλώνει  την εκπροσώπηση  και  τις  μεταβολές της  στο
ΓΕΜΗ61,  προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης62, το οποί�ο πρε�πεί να ε�χεί εκδοθεί�
ε�ως τρία� ντα (30) εργα� σίμες ημε�ρες πρίν απο�  την υποβολη�  του.  

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
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ii)  Γία την απο� δείξη της νο� μίμης συ� στασης καί των μεταβολω� ν του νομίκου�  προσω� που γενίκο�  πιστοποιητικό
μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφο� σον ε�χεί εκδοθεί� ε�ως τρείς (3) μη� νες πρίν απο�  την υποβολη�  του.

Στίς  λοίπε�ς  περίπτω� σείς  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  αποφάσεις
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.

Σε περί�πτωση που γία τη δίενε�ργεία της παρου� σας δίαδίκασί�ας ανα� θεσης ε�χουν χορηγηθεί�  εξουσί�ες σε προ� σωπο
πλε�ον  αυτω� ν  που  αναφε�ρονταί  στα  παραπα� νω  ε�γγραφα,  προσκομί�ζεταί  επίπλε�ον  απο� φαση-  πρακτίκο�  του
αρμοδί�ου  καταστατίκου�  οργα� νου  δίοί�κησης  του  νομίκου�  προσω� που  με  την  οποί�α  χορηγη� θηκαν  οί  σχετίκε�ς
εξουσί�ες. Όσον αφορα�  τα φυσίκα�  προ� σωπα, εφο� σον ε�χουν χορηγηθεί�  εξουσί�ες σε τρί�τα προ� σωπα, προσκομί�ζεταί
εξουσίοδο� τηση του οίκονομίκου�  φορε�α.

Οί αλλοδαποί�  οίκονομίκοί�  φορεί�ς προσκομί�ζουν τα προβλεπο� μενα, κατα�  τη νομοθεσί�α της χω� ρας εγκατα� στασης,
αποδείκτίκα�  ε�γγραφα, καί εφο� σον δεν προβλε�πονταί, υπευ� θυνη δη� λωση του νο� μίμου εκπροσω� που, απο�  την οποί�α
αποδείκνυ� ονταί τα ανωτε�ρω ως προς τη νο� μίμη συ� σταση, μεταβολε�ς καί εκπροσω� πηση του οίκονομίκου�  φορε�α.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Απο�  τα ανωτε�ρω ε�γγραφα πρε�πεί να προκυ� πτουν η νο� μίμη συ� σταση  του οίκονομίκου�  φορε�α,  ο� λες οί σχετίκε�ς
τροποποίη� σείς των καταστατίκω� ν, το/τα προ� σωπο/α που δεσμευ� εί/ουν νο� μίμα την εταίρί�α κατα�  την ημερομηνί�α
δίενε�ργείας του δίαγωνίσμου�  (νο� μίμος εκπρο� σωπος, δίκαί�ωμα υπογραφη� ς κλπ.), τυχο� ν τρί�τοί, στους οποί�ους ε�χεί
χορηγηθεί� εξουσί�α εκπροσω� πησης, καθω� ς καί η θητεί�α του/των η� /καί των μελω� ν του οργα� νου δίοί�κησης/ νο� μίμου
εκπροσω� που.

Β.7. Οί  οίκονομίκοί�  φορεί�ς  που  εί�ναί  εγγεγραμμε�νοί  σε  επί�σημους  καταλο� γους63 που  προβλε�πονταί  απο�  τίς
εκα� στοτε  ίσχυ� ουσες  εθνίκε�ς  δίατα� ξείς  η�  δίαθε�τουν  πίστοποί�ηση  απο�  οργανίσμου� ς  πίστοποί�ησης  που
συμμορφω� νονταί  με  τα  ευρωπαί5κα�  προ� τυπα  πίστοποί�ησης,  κατα�  την  ε�ννοία  του  Παραρτη� ματος  VII του
Προσαρτη� ματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορου� ν να προσκομί�ζουν στίς αναθε�τουσες αρχε�ς πίστοποίητίκο�  εγγραφη� ς
εκδίδο� μενο απο�  την αρμο� δία αρχη�  η�  το πίστοποίητίκο�  που εκδί�δεταί απο�  τον αρμο� δίο οργανίσμο�  πίστοποί�ησης. 

Στα  πίστοποίητίκα�  αυτα�  αναφε�ρονταί  τα  δίκαίολογητίκα�  βα� σεί  των  οποί�ων  ε�γίνε  η  εγγραφη�  των  εν  λο� γω
οίκονομίκω� ν φορε�ων στον επί�σημο κατα� λογο η�  η πίστοποί�ηση καί η κατα� ταξη στον εν λο� γω κατα� λογο. 

Η πίστοποίου� μενη εγγραφη�  στους επί�σημους καταλο� γους απο�  τους αρμο� δίους οργανίσμου� ς η�  το πίστοποίητίκο� ,
που εκδί�δεταί απο�  τον οργανίσμο�  πίστοποί�ησης,  συνίστα�  τεκμη� ρίο καταλληλο� τητας ο� σον αφορα�  τίς απαίτη� σείς
ποίοτίκη� ς επίλογη� ς, τίς οποί�ες καλυ� πτεί ο επί�σημος κατα� λογος η�  το πίστοποίητίκο� . 

Οί  οίκονομίκοί�  φορεί�ς  που εί�ναί  εγγεγραμμε�νοί  σε επί�σημους καταλο� γους απαλλα� σσονταί  απο�  την υποχρε�ωση
υποβολη� ς  των δίκαίολογητίκω� ν που αναφε�ρονταί στο πίστοποίητίκο�  εγγραφη� ς  τους.  Είδίκω� ς ο� σον αφορα�  την
καταβολη�  των είσφορω� ν κοίνωνίκη� ς  ασφα� λίσης καί  των φο� ρων καί τελω� ν,  προσκομί�ζονταί  επίπροσθε�τως της
βεβαί�ωσης εγγραφη� ς στον επί�σημο κατα� λογο καί πίστοποίητίκα� , κατα�  τα ορίζο� μενα ανωτε�ρω στην περί�πτωση Β.1,
υποπερ. i, ii καί iii της περ. β.

Β.8. Οί  ενω� σείς  οίκονομίκω� ν  φορε�ων  που  υποβα� λλουν  κοίνη�  προσφορα� ,  υποβα� λλουν  τα  παραπα� νω,  κατα�
περί�πτωση δίκαίολογητίκα� , γία κα� θε οίκονομίκο�  φορε�α που συμμετε�χεί στην ε�νωση, συ� μφωνα με τα είδίκο� τερα
προβλεπο� μενα στο α� ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση  που οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων
(δάνεια ικανότητα), σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους

63 Άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό
αυτό. 

Είδίκο� τερα, προσκομί�ζεταί ε�γγραφο (συμφωνητίκο�  η�  σε περί�πτωση νομίκου�  προσω� που απο� φαση του αρμοδί�ου
οργα� νου δίοί�κησης αυτου�  η�  σε περί�πτωση φυσίκου�  προσω� που υπευ� θυνη δη� λωση), δυνα� μεί του οποί�ου αμφο� τεροί,
δίαγωνίζο� μενος   οίκονομίκο� ς  φορε�ας  καί  τρί�τος  φορε�ας,  εγκρί�νουν  τη  μεταξυ�  τους  συνεργασί�α  γία  την  κατα�
περί�πτωση  παροχη�  προς  τον  δίαγωνίζο� μενο  της  χρηματοοίκονομίκη� ς  η� /καί  τεχνίκη� ς  η� /καί  επαγγελματίκη� ς
ίκανο� τητας του φορε�α, ω� στε αυτη�  να εί�ναί στη δία� θεση του δίαγωνίζο� μενου  γία την εκτε�λεση της Συ� μβασης. 

Η σχετίκη�  αναφορα�  θα πρε�πεί να εί�ναί λεπτομερη� ς καί να αναφε�ρεί κατ’ ελα� χίστον τους συγκεκρίμε�νους πο� ρους
που θα εί�ναί δίαθε�σίμοί γία την εκτε�λεση της συ� μβασης καί τον τρο� πο δία του οποί�ου θα χρησίμοποίηθου� ν αυτοί�
γία  την  εκτε�λεση  της  συ� μβασης.  Ο  τρί�τος  θα  δεσμευ� εταί  ρητα�  ο� τί  θα  δίαθε�σεί  στον  δίαγωνίζο� μενο  τους
συγκεκρίμε�νους  πο� ρους  κατα�  τη  δία� ρκεία  της συ� μβασης καί  ο  δίαγωνίζο� μενος   ο� τί  θα  κα� νεί  χρη� ση αυτω� ν  σε
περί�πτωση που του ανατεθεί� η συ� μβαση. 

Όταν ο οίκονομίκο� ς φορε�ας στηρί�ζεταί στίς ίκανο� τητες α� λλων φορε�ων ο� σον αφορα�  τα κρίτη� ρία που σχετί�ζονταί με
την οίκονομίκη�  καί χρηματοοίκονομίκη�  επα� ρκεία,  ο οίκονομίκο� ς φορε�ας καί αυτοί�  οί φορεί�ς θα εί�ναί απο�  κοίνου�
υπευ� θυνοί γία την εκτε�λεση της συ� μβασης. Σε περί�πτωση που ο τρί�τος δίαθε�τεί χρηματοοίκονομίκη�  επα� ρκεία, θα
δηλω� νεί επί�σης ο� τί καθί�σταταί απο�  κοίνου�  με τον δίαγωνίζο� μενο υπευ� θυνος γία την εκτε�λεση της συ� μβασης. 

Β.10.  Στην περί�πτωση που ο οίκονομίκο� ς φορε�ας δηλω� νεί στην προσφορα�  του ο� τί θα κα� νεί χρη� ση υπεργολα� βων,
στίς  ίκανο� τητες  των  οποί�ων  δεν  στηρί�ζεταί, προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  με
αναφορά  του  τμήματος  της  σύμβασης  το  οποίο  προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών. 

Β.11. Επίσημαί�νεταί ο� τί γί�νονταί αποδεκτε�ς:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης64 
Κρίτη� ρίο ανα� θεσης65 της Συ� μβασης εί�ναί η πλε�ον συμφε�ρουσα απο�  οίκονομίκη�  α� ποψη προσφορα�  βα� σεί τίμη� ς. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οί προσφορε�ς  υποβα� λλονταί  με  βα� ση τίς  απαίτη� σείς  που ορί�ζονταί  στο Παρα� ρτημα Ι  της Δίακη� ρυξης ,  γία το
συ� νολο της προκηρυχθεί�σας ποσο� τητας των είδω� ν της προμη� θείας. 

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) 

σελ. 29



Δεν επίτρε�πονταί εναλλακτίκε�ς προσφορε�ς .

Η ε�νωση Οίκονομίκω� ν Φορε�ων υποβα� λλεί κοίνη�  προσφορα� , η οποί�α υπογρα� φεταί υποχρεωτίκα�  ηλεκτρονίκα�  εί�τε
απο�  ο� λους  τους  Οίκονομίκου� ς  Φορεί�ς  που  αποτελου� ν  την  ε�νωση,  εί�τε  απο�  εκπρο� σωπο�  τους  νομί�μως
εξουσίοδοτημε�νο. Στην προσφορα� , απαραίτη� τως πρε�πεί να προσδίορί�ζεταί η ε�κταση καί το εί�δος της συμμετοχη� ς
του  (συμπερίλαμβανομε�νης  της  κατανομη� ς  αμοίβη� ς  μεταξυ�  τους)  κα� θε  με�λους  της  ε�νωσης,  καθω� ς  καί  ο
εκπρο� σωπος/συντονίστη� ς αυτη� ς66.

Οί οίκονομίκοί�  φορεί�ς μπορου� ν να αποσυ� ρουν την προσφορα�  τους, πρίν την καταληκτίκη�  ημερομηνί�α υποβολη� ς
προσφορα� ς,  χωρί�ς  να  απαίτεί�ταί  ε�γκρίση  εκ  με�ρους  του  αποφαίνομε�νου  οργα� νου  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς,
υποβα� λλοντας ε�γγραφη είδοποί�ηση προς την αναθε�τουσα αρχη�  με�σω της λείτουργίκο� τητας «Επίκοίνωνί�α» του
ΕΣΗΔΗΣ.67

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οί  προσφορε�ς  υποβα� λλονταί  απο�  τους  ενδίαφερο� μενους  ηλεκτρονίκα� ,  με�σω  του  ΕΣΗΔΗΣ,  με�χρί  την
καταληκτίκη�  ημερομηνί�α  καί  ω� ρα  που  ορί�ζεί  η  παρου� σα  δίακη� ρυξη,  στην  Ελληνίκη�  Γλω� σσα,  σε  ηλεκτρονίκο�
φα� κελο, συ� μφωνα με τα αναφερο� μενα στον ν.4412/2016, ίδί�ως στα α� ρθρα 36 καί 37 καί στην κατ’ εξουσίοδο� τηση
των δίατα� ξεων της παρ. 5 του α� ρθρου 36 του ν.4412/2016 (ο� πως τροποποίη� θηκε καί ίσχυ� εί) εκδοθεί�σα με αρ.
64233/08-06-2021 (ΦΕΚ 2455/09-06-2021, τ. Β΄) Κοίνη�  Απο� φαση των Υπουργω� ν Ανα� πτυξης καί Επενδυ� σεων καί
Ψηφίακη� ς Δίακυβε�ρνησης «Ρυθμί�σείς τεχνίκω� ν ζητημα� των που αφορου� ν την ανα� θεση καί εκτε�λεση των Δημοσί�ων
Συμβα� σεων  Προμηθείω� ν  καί  Υπηρεσίω� ν  με  χρη� ση  των  επίμε�ρους  εργαλεί�ων  καί  δίαδίκασίω� ν  του  Εθνίκου�
Συστη� ματος Ηλεκτρονίκω� ν Δημοσί�ων Συμβα� σεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξη� ς Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμη� θείες καί Υπηρεσί�ες). 

Γία τη συμμετοχη�  στο δίαγωνίσμο�  οί ενδίαφερο� μενοί οίκονομίκοί�  φορεί�ς απαίτεί�ταί να δίαθε�τουν προηγμε�νη ηλε-
κτρονίκη�  υπογραφη�  που υποστηρί�ζεταί τουλα� χίστον απο�  αναγνωρίσμε�νο (εγκεκρίμε�νο) πίστοποίητίκο� , το οποί�ο
χορηγη� θηκε απο�  πα� ροχο υπηρεσίω� ν πίστοποί�ησης, ο οποί�ος περίλαμβα� νεταί στον κατα� λογο εμπί�στευσης που προ-
βλε�πεταί στην απο� φαση 2009/767/ΕΚ καί συ� μφωνα με τα ορίζο� μενα στο Κανονίσμο�  (ΕΕ) 910/2014 καί να εγγρα-
φου� ν στο ΕΣΗΔΗΣ, συ� μφωνα με την περ. β της παρ. 2 του α� ρθρου 37 του ν. 4412/2016 καί τίς δίατα� ξείς του α� ρ-
θρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμη� θείες καί Υπηρεσί�ες. 

2.4.2.2. Ο  χρο� νος  υποβολη� ς  της  προσφορα� ς  με�σω  του  ΕΣΗΔΗΣ  βεβαίω� νεταί  αυτο� ματα  απο�  το  ΕΣΗΔΗΣ  με
υπηρεσί�ες  χρονοση� μανσης,  συ� μφωνα με τα  ορίζο� μενα στο α� ρθρο 37 του ν.  4412/2016  καί  τίς  δίατα� ξείς   του
α� ρθρου 10 της ως α� νω κοίνη� ς υπουργίκη� ς απο� φασης.
Μετα�  την παρε�λευση της καταληκτίκη� ς ημερομηνί�ας καί ω� ρας, δεν υπα� ρχεί η δυνατο� τητα υποβολη� ς προσφορα� ς
στο ΕΣΗΔΗΣ.  Σε περίπτω� σείς τεχνίκη� ς αδυναμί�ας λείτουργί�ας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθε�τουσα αρχη�  ρυθμί�ζεί τα της
συνε�χείας του δίαγωνίσμου�  με αίτίολογημε�νη απο� φαση�  της.

2.4.2.3. Οί οίκονομίκοί�  φορεί�ς  υποβα� λλουν με την προσφορα�  τους τα ακο� λουθα συ� μφωνα με τίς δίατα� ξείς του
α� ρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμη� θείες καί Υπηρεσί�ες: 
(α) ε�ναν ηλεκτρονίκο�  (υπο)φα� κελο με την ε�νδείξη «Δίκαίολογητίκα�  Συμμετοχη� ς–Τεχνίκη�  Προσφορα� », στον οποί�ο
περίλαμβα� νεταί  το  συ� νολο  των  κατα�  περί�πτωση  απαίτου� μενων  δίκαίολογητίκω� ν  καί  η  τεχνίκη�  προσφορα� ,
συ� μφωνα με τίς δίατα� ξείς της κεί�μενης νομοθεσί�ας καί την παρου� σα.

(β)  ε�ναν  ηλεκτρονίκο�  (υπο)φα� κελο  με  την  ε�νδείξη  «Οίκονομίκη�  Προσφορα� »,  στον  οποί�ο  περίλαμβα� νεταί  η
οίκονομίκη�  προσφορα�  του  οίκονομίκου�  φορε�α  καί  το  συ� νολο  των  κατα�  περί�πτωση  απαίτου� μενων
δίκαίολογητίκω� ν. 

66 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
67 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Απο�  τον Οίκονομίκο�  Φορε�α σημαί�νονταί, με χρη� ση της  σχετίκη� ς λείτουργίκο� τητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοίχεί�α εκεί�να
της προσφορα� ς του που ε�χουν εμπίστευτίκο�  χαρακτη� ρα συ� μφωνα με τα ορίζο� μενα στο α� ρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Εφο� σον  ε�νας  οίκονομίκο� ς  φορε�ας  χαρακτηρί�ζεί  πληροφορί�ες  ως  εμπίστευτίκε�ς,  λο� γω  υ� παρξης  τεχνίκου�  η�
εμπορίκου�  απορρη� του, στη σχετίκη�  δη� λωση�  του, αναφε�ρεί ρητα�  ο� λες τίς σχετίκε�ς δίατα� ξείς νο� μου η�  δίοίκητίκε�ς
πρα� ξείς που επίβα� λλουν την εμπίστευτίκο� τητα της συγκεκρίμε�νης πληροφορί�ας.

Δεν χαρακτηρί�ζονταί ως εμπίστευτίκε�ς, πληροφορί�ες σχετίκα�  με τίς τίμε�ς μονα� δας, τίς προσφερο� μενες ποσο� τητες,
την οίκονομίκη�  προσφορα�  καί τα στοίχεί�α της τεχνίκη� ς προσφορα� ς που χρησίμοποίου� νταί γία την αξίολο� γηση�  της.

2.4.2.4. Εφο� σον  οί  Οίκονομίκοί�  Φορεί�ς  καταχωρί�σουν  τα  στοίχεί�α,  μεταδεδομε�να  καί  συνημμε�να  ηλεκτρονίκα�
αρχεί�α,  που  αφορου� ν  δίκαίολογητίκα�  συμμετοχη� ς-τεχνίκη� ς  προσφορα� ς  καί  οίκονομίκη� ς  προσφορα� ς  τους  στίς
αντί�στοίχες είδίκε�ς ηλεκτρονίκε�ς φο� ρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνε�χεία, με�σω σχετίκη� ς λείτουργίκο� τητας,  εξα� γουν
αναφορε�ς  (εκτυπω� σείς)  σε μορφη�  ηλεκτρονίκω� ν αρχεί�ων με μορφο� τυπο PDF, τα οποί�α   αποτελου� ν συνοπτίκη�
αποτυ� πωση  των  καταχωρίσμε�νων  στοίχεί�ων.  Τα  ηλεκτρονίκα�  αρχεί�α  των  εν  λο� γω  αναφορω� ν  (εκτυπω� σεων)
υπογρα� φονταί  ψηφίακα� ,  συ� μφωνα  με  τίς  προβλεπο� μενες  δίατα� ξείς  (περ.  β  της  παρ.  2  του  α� ρθρου  37)  καί
επίσυνα� πτονταί απο�  τον Οίκονομίκο�  Φορε�α στους αντί�στοίχους υποφακε�λους. Επίσημαί�νεταί ο� τί η εξαγωγη�  καί η
επίσυ� ναψη των προαναφερθε�ντων αναφορω� ν (εκτυπω� σεων) δυ� ναταί να πραγματοποίεί�ταί γία κα� θε υποφακε�λο
ξεχωρίστα� ,  απο�  τη στίγμη�  που ε�χεί  ολοκληρωθεί�  η καταχω� ρίση των στοίχεί�ων σε αυτο� ν68.  Εφο� σον οί  τεχνίκε�ς
προδίαγραφε�ς καί οί οίκονομίκοί�  ο� ροί δεν ε�χουν αποτυπωθεί�  στο συ� νολο�  τους στίς είδίκε�ς ηλεκτρονίκε�ς φο� ρμες
του ΕΣΗΔΗΣ, οί Προσφε�ροντες  επίσυνα� πτουν ηλεκτρονίκα�  υπογεγραμμε�να προ� σθετα, σε σχε�ση με τίς αναφορε�ς
(εκτυπω� σείς)  της παραγρα� φου  2.4.2.4,  σχετίκα�  ηλεκτρονίκα�  αρχεί�α  (ίδί�ως τεχνίκη�  καί  οίκονομίκη�  προσφορα� ),
συ� μφωνα  με  το  υπο� δείγμα  της  τεχνίκη� ς  προσφορα� ς  (Παρα� ρτημα  ΙΙΙ)   καί  με  το  υπο� δείγμα  της  οίκονομίκη� ς
προσφορα� ς  (Παρα� ρτημα ΙV) της  παρου� σας δίακη� ρυξης.

2.4.2.5. Είδίκο� τερα,  ο� σον  αφορα�  τα συνημμε�να ηλεκτρονίκα�  αρχεί�α  της προσφορα� ς,  οί  Οίκονομίκοί�  Φορεί�ς  τα
καταχωρί�ζουν στους ανωτε�ρω (υπο)φακε�λους με�σω του Υποσυστη� ματος, ως εξη� ς :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή, γί�νονταί αποδεκτα�  κατα�  περί�πτωση, συ� μφωνα με τα προβλεπο� μενα στίς δίατα� ξείς: 

α) εί�τε των α� ρθρων 13, 14 καί 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί� ηλεκτρονίκω� ν δημοσί�ων εγγρα� φων που φε�ρουν
ηλεκτρονίκη�  υπογραφη�  η�  σφραγί�δα  καί,  εφο� σον  προ� κείταί  γία  αλλοδαπα�  δημο� σία  ηλεκτρονίκα�  ε�γγραφα,  εα� ν
φε�ρουν επίσημεί�ωση e-Apostille 

β) εί�τε των α� ρθρων 15 καί 2769 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί�  ηλεκτρονίκω� ν ίδίωτίκω� ν εγγρα� φων που φε�ρουν
ηλεκτρονίκη�  υπογραφη�  η�  σφραγί�δα 

γ) εί�τε του α� ρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ)  εί�τε  της παρ.  2  του α� ρθρου 37 του ν.  4412/2016,  περί�  χρη� σης ηλεκτρονίκω� ν  υπογραφω� ν  σε  ηλεκτρονίκε�ς
δίαδίκασί�ες δημοσί�ων συμβα� σεων,  

ε) εί�τε της παρ. 8 του α� ρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί� συνυποβολη� ς υπευ� θυνης δη� λωσης στην περί�πτωση απλη� ς
φωτοτυπί�ας ίδίωτίκω� ν εγγρα� φων. 70

68 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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

σελ. 31



Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ71 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα  έντυπα,  εταιρικά  ή  μη,  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο,  δηλαδή  έντυπα  με  αμιγώς  τεχνικά
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Είδίκο� τερα,  τα  στοίχεί�α  καί  δίκαίολογητίκα�  γία  τη  συμμετοχη�  του  Οίκονομίκου�  Φορε�α  στη  δίαδίκασί�α
καταχωρί�ζονταί απο�  αυτο� ν σε μορφη�  ηλεκτρονίκω� ν αρχεί�ων με μορφο� τυπο PDF. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών προσκομίζονται  υποχρεωτικά   με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως
παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  του  παρόντος  διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής
προσφοράς  του,  τα  οποία απαιτείται  να προσκομισθούν σε  πρωτότυπη μορφή72. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτο� τυπη εγγυητίκη�  επίστολη�  συμμετοχη� ς, πλην των περίπτω� σεων που αυτη�  εκδί�δεταί ηλεκτρονίκα� , α� λλως
η προσφορα�  απορρί�πτεταί ως απαρα� δεκτη,

β) αυτα�  που δεν υπα� γονταί στίς δίατα� ξείς του α� ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199973, 

γ) ίδίωτίκα�  ε�γγραφα τα οποί�α δεν  ε�χουν επίκυρωθεί�  απο�  δίκηγο� ρο η�  δεν φε�ρουν θεω� ρηση απο�  υπηρεσί�ες καί
φορεί�ς της περί�πτωσης α της παρ. 2 του α� ρθρου 11 του ν. 2690/1999 η�  δεν συνοδευ� ονταί απο�  υπευ� θυνη δη� λωση
γία την ακρί�βεία�  τους, καθω� ς καί

δ)  τα  αλλοδαπα�  δημο� σία  ε�ντυπα  ε�γγραφα  που  φε�ρουν  την  επίσημεί�ωση  της  Χα� γης  (Apostille),  η�  προξενίκη�
θεω� ρηση καί δεν ε�χουν επίκυρωθεί�  απο�  δίκηγο� ρο74. 

Σε περί�πτωση μη υποβολη� ς ενο� ς η�  περίσσο� τερων απο�  τα ως α� νω στοίχεί�α καί δίκαίολογητίκα�  που υποβα� λλονταί σε
ε�ντυπη  μορφη� ,  πλην  της  πρωτο� τυπης  εγγυ� ησης  συμμετοχη� ς,  η  αναθε�τουσα  αρχη�  δυ� ναταί  να  ζητη� σεί  τη
συμπλη� ρωση καί υποβολη�  τους, συ� μφωνα με το α� ρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπα�  δημο� σία  ε�γγραφα καί  δίκαίολογητίκα�  εφαρμο� ζεταί  η  Συνθη� κη  της  Χα� γης  της  5ης.10.1961,  που
κυρω� θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) ,  εφο� σον συντα� σσονταί σε κρα� τη που ε�χουν προσχωρη� σεί στην ως α� νω
Συνθη� κη,  α� λλως  φε�ρουν  προξενίκη�  θεω� ρηση.  Απαλλα� σσονταί  απο�  την  απαί�τηση  επίκυ� ρωσης  (με  Apostille  η�
Προξενίκη�  Θεω� ρηση) αλλοδαπα�  δημο� σία ε�γγραφα ο� ταν καλυ� πτονταί απο�  δίμερεί�ς η�  πολυμερεί�ς συμφωνί�ες που
ε�χεί  συνα� ψεί η Ελλα� δα (ενδείκτίκα�  «Συ� μβαση νομίκη� ς  συνεργασί�ας μεταξυ�  Ελλα� δας καί Κυ� πρου – 05.03.1984»
(κυρωτίκο� ς  ν.1548/1985,  «Συ� μβαση περί�  απαλλαγη� ς  απο�  την επίκυ� ρωση ορίσμε�νων πρα� ξεων καί  εγγρα� φων –
15.09.1977» (κυρωτίκο� ς ν.4231/2014)). 

Επί�σης απαλλα� σσονταί απο�  την απαί�τηση επίκυ� ρωσης η�  παρο� μοίας δίατυ� πωσης δημο� σία ε�γγραφα που εκδί�δονταί
απο�  τίς αρχε�ς κρα� τους με�λους που υπα� γονταί στον Καν ΕΕ 2016/1191 γία την απλου� στευση των απαίτη� σεων γία
την υποβολη�  ορίσμε�νων δημοσί�ων εγγρα� φων στην ΕΕ, ο� πως, ενδείκτίκα� ,  το λευκο�  ποίνίκο�  μητρω� ο, υπο�  τον ο� ρο ο� τί
τα σχετίκα�  με το γεγονο� ς αυτο�  δημο� σία ε�γγραφα εκδί�δονταί γία πολί�τη της Ένωσης απο�  τίς αρχε�ς του κρα� τους
με�λους της ίθαγε�νεία� ς του.

Επί�σης, γί�νονταί υποχρεωτίκα�  αποδεκτα�  ευκρίνη�  φωτοαντί�γραφα εγγρα� φων που ε�χουν εκδοθεί�  απο�  αλλοδαπε�ς
αρχε�ς καί ε�χουν επίκυρωθεί� απο�  δίκηγο� ρο, συ� μφωνα με τα προβλεπο� μενα στην παρ. 2 περ. β του α� ρθρου 11 του ν.

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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2690/1999  “Κω� δίκας  Δίοίκητίκη� ς  Δίαδίκασί�ας”,  ο� πως  αντίκαταστα� θηκε  ως  α� νω  με  το  α� ρθρο  1  παρ.2  του
ν.4250/2014.

Οί  πρωτο� τυπες  εγγυη� σείς  συμμετοχη� ς,  πλην  των  εγγυη� σεων  που  εκδί�δονταί  ηλεκτρονίκα� ,  προσκομί�ζονταί,  με
ευθυ� νη  του  οίκονομίκου�  φορε�α,  σε  κλείστο�  φα� κελο,  στον  οποί�ο  αναγρα� φεταί  ο  αποστολε�ας,  τα  στοίχεί�α  του
παρο� ντος δίαγωνίσμου�  καί ως παραλη� πτης η Επίτροπη�  Δίαγωνίσμου� , το αργο� τερο πρίν την ημερομηνί�α καί ω� ρα
αποσφρα� γίσης των προσφορω� ν που ορί�ζεταί στην παρ. 3.1 της παρου� σας, α� λλως η προσφορα�  απορρί�πτεταί ως
απαρα� δεκτη, μετα�  απο�  γνω� μη της Επίτροπη� ς Δίαγωνίσμου� .  

Η  προσκο� μίση  των  εγγυη� σεων  συμμετοχη� ς  πραγματοποίεί�ταί  εί�τε  με  κατα� θεση  του  ως  α� νω  φακε�λου  στην
υπηρεσί�α πρωτοκο� λλου της αναθε�τουσας αρχη� ς, εί�τε με την αποστολη�  του ταχυδρομίκω� ς, επί� αποδεί�ξεί. Το βα� ρος
απο� δείξης της ε�γκαίρης προσκο� μίσης φε�ρεί ο οίκονομίκο� ς φορε�ας. Το εμπρο� θεσμο αποδείκνυ� εταί με την επί�κληση
του αρίθμου�  πρωτοκο� λλου η�  την προσκο� μίση του σχετίκου�  αποδείκτίκου�  αποστολη� ς κατα�  περί�πτωση.

 Στην περί�πτωση που επίλεγεί�  η αποστολη�  του φακε�λου της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς ταχυδρομίκω� ς,  ο οίκονομίκο� ς
φορε�ας  αναρτα� ,  εφο� σον  δεν  δίαθε�τεί  αρίθμο�  ε�γκαίρης  είσαγωγη� ς  του  φακε�λου  του  στο  πρωτο� κολλο  της
αναθε�τουσας  αρχη� ς,  το  αργο� τερο  ε�ως  την  ημερομηνί�α  καί  ω� ρα  αποσφρα� γίσης  των  προσφορω� ν,  με�σω  της
λείτουργίκο� τητας  «Επίκοίνωνί�α»,  τα  σχετίκο�  αποδείκτίκο�  στοίχεί�ο  προσκο� μίσης  (αποδείκτίκο�  κατα� θεσης  σε
υπηρεσί�ες ταχυδρομεί�ου- ταχυμεταφορω� ν),  προκείμε�νου να ενημερω� σεί την αναθε�τουσα αρχη�  περί�  της τη� ρησης
της  υποχρε�ωση� ς  του  σχετίκα�  με  την  (εμπρο� θεσμη)  προσκο� μίση  της  εγγυ� ησης  συμμετοχη� ς  του  στον  παρο� ντα
δίαγωνίσμο� .

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα  στοίχεί�α  καί  δίκαίολογητίκα�  γία  την  συμμετοχη�  των  προσφερο� ντων  στη  δίαγωνίστίκη�  δίαδίκασί�α
περίλαμβα� νουν με ποίνη�  αποκλείσμου� 75 τα ακο� λουθα υπο�  α καί β στοίχεί�α:  α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ),  ο� πως προβλε�πεταί στίς παρ. 1 καί 3 του α� ρθρου 79 του ν.  4412/2016 καί τη συνοδευτίκη�
υπευ� θυνη δη� λωση με την οποί�α ο οίκονομίκο� ς φορε�ας δυ� ναταί να δίευκρίνί�ζεί τίς πληροφορί�ες που παρε�χεί με το
ΕΕΕΣ συ� μφωνα με την παρ. 9 του ί�δίου α� ρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, ο� πως προβλε�πεταί στο α� ρθρο 72
του Ν.4412/2016 καί τίς παραγρα� φους 2.1.5 καί 2.2.2 αντί�στοίχα της παρου� σας δίακη� ρυξης.  

Οί  προσφε�ροντες  συμπληρω� νουν  το  σχετίκο�  υπο� δείγμα  ΕΕΕΣ,   το  οποί�ο  αποτελεί�  αναπο� σπαστο  με�ρος  της
παρου� σας δίακη� ρυξης ως Παρα� ρτημα II αυτη� ς. 

Η συμπλη� ρωση�  του δυ� ναταί να πραγματοποίηθεί� με χρη� ση του υποσυστη� ματος Promitheus ESPDint, προσβα� σίμου
με�σω  της  Δίαδίκτυακη� ς  Πυ� λης  (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )  του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  η�  α� λλης  σχετίκη� ς  συμβατη� ς
πλατφο� ρμας υπηρεσίω� ν δίαχεί�ρίσης ηλεκτρονίκω� ν ΕΕΕΣ. Οί Οίκονομίκοί�  Φορεί�ς δυ� νανταί γία αυτο�  το σκοπο�  να
αξίοποίη� σουν  το  αντί�στοίχο  ηλεκτρονίκο�  αρχεί�ο  με  μορφο� τυπο  XML  που  αποτελεί�  επίκουρίκο�  στοίχεί�ο  των
εγγρα� φων της συ� μβασης.

Το συμπληρωμε�νο απο�  τον Οίκονομίκο�  Φορε�α ΕΕΕΣ, καθω� ς καί η τυχο� ν συνοδευτίκη�  αυτου�  υπευ� θυνη δη� λωση,
υποβα� λλονταί συ� μφωνα με την περί�πτωση δ της παραγρα� φου 2.4.2.5 της παρου� σας, σε ψηφίακα�  υπογεγραμμε�νο
ηλεκτρονίκο�  αρχεί�ο με μορφο� τυπο PDF.

[Αναλυτικές  οδηγίες  και  πληροφορίες  για  το  θεσμικό  πλαίσιο,  τον  τρόπο  χρήσης  και  συμπλήρωσης
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]
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2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνίκη�  προσφορα�  θα πρε�πεί να καλυ� πτεί ο� λες τίς απαίτη� σείς καί τίς προδίαγραφε�ς που ε�χουν τεθεί�  γία κάθε
ομάδα  ειδών  απο�  την  αναθε�τουσα  αρχη�  με  το  κεφα� λαίο  “Απαίτου� μενες  Τεχνίκε�ς  Προδίαγραφε�ς”  του
Παραρτη� ματος  Ι  (Μελε�τη  αρίθμ.  141/2021)  της  Δίακη� ρυξης,  περίγρα� φοντας  ακρίβω� ς  πω� ς  οί  συγκεκρίμε�νες
απαίτη� σείς καί προδίαγραφε�ς πληρου� νταί. Περίλαμβα� νεί ίδί�ως τα ε�γγραφα καί δίκαίολογητίκα� , βα� σεί των οποί�ων
θα αξίολογηθεί�  η  καταλληλο� τητα των προσφερο� μενων είδω� ν,  με  βα� ση το κρίτη� ρίο ανα� θεσης,  συ� μφωνα με τα
αναλυτίκω� ς αναφερο� μενα στο ως α� νω Παρα� ρτημα76.  

Όλα τα στοίχεί�α καί οί πληροφορί�ες που θα περίλαμβα� νονταί στα κα� θε εί�δους ε�ντυπα (βίβλί�α, prospectus κλπ), θα
εί�ναί τουλα� χίστον στην ελληνίκη�  η�  αγγλίκη�  γλω� σσα καί σε καμί�α περί�πτωση το πλη� θος καί η ε�κταση των στοίχεί�ων
καί των πληροφορίω� ν δεν θα εί�ναί μίκρο� τερα απο�  αυτα�  που ζητου� νταί απο�  το παρο� ν τευ� χος. Τα τεχνίκα�  φυλλα� δία
θα εί�ναί αρίθμημε�να καί θα συνοδευ� ονταί απο�  πί�νακα με αντίστοί�χίση του κα� θε υλίκου�  καί της αντί�στοίχης προδία-
γραφη� ς. Επί�σης θα συμπληρωθεί� ο συνημμε�νος πί�νακας συμφωνί�ας των τεχνίκω� ν προδίαγραφω� ν. Σε κα� θε γραμμη�
του πί�νακα, θα συμπληρω� νεταί αναλο� γως ΝΑΙ/ΟΧΙ, καί το ζητου� μενο τεχνίκο� /α�  χαρακτηρίστίκο� /α� . Επί�σης θα συ-
μπληρω� νονταί οί τυχο� ν παρεκκλί�σείς.

Τα εί�δη καί τα απαίτου� μενα παρελκο� μενα θα πρε�πεί να παραδοθου� ν με ευθυ� νη, με�ρίμνα καί δαπα� νη του αναδο� χου
στίς  εγκαταστα� σείς  του  Δη� μου  Μυτίλη� νης,  ε�τοίμα  προς  χρη� ση,  με  ο� λα  τα  νο� μίμα  ε�γγραφα,  την  α� δεία  καί  τίς
κρατίκε�ς  πίνακί�δες  κυκλοφορί�ας,  ο� που  απαίτεί�ταί,  καθω� ς  καί  τα  απαραί�τητα  πίστοποίητίκα� .  Τα  οχη� ματα  θα
παραδοθου� ν  με  ο� λες  τίς  απαραί�τητες  εγκρί�σείς  καί  πίστοποίη� σείς.  Στην  προσφορα�  των  προμηθευτω� ν  θα
συμπερίλαμβα� νονταί ο� λα τα ε�ξοδα ταξίνο� μησης, μεταβί�βασης, ε�κδοσης κρατίκω� ν πίνακί�δων, τελω� ν κυκλοφορί�ας
κλπ., καθω� ς στίς υποχρεω� σείς του αναδο� χου εί�ναί καί η ε�κδοση των πίνακί�δων με αποκλείστίκη�  με�ρίμνα καί ε�ξοδα�
του.

Όλος ο υπο�  προμη� θεία εξοπλίσμο� ς (οχη� ματα) πρε�πεί να εί�ναί καίνου� ρίος, α� ρίστης ποίο� τητας, χωρί�ς βλα� βες η�  ελατ-
τω� ματα συ� μφωνα καί με ο� σα ορί�ζονταί στίς προδίαγραφε�ς,  ο� σον αφορα�  την προε�λευση, την ποίο� τητα, τίς δία-
στα� σείς, το σχη� μα, το χρωματίσμο� , την τελίκη�  επεξεργασί�α καί τε�λος την εμφα� νίση του.

Οί αναφερο� μενες δίαστα� σείς εί�ναί ενδείκτίκε�ς καί ο� χί δεσμευτίκε�ς καί αναφε�ρονταί γία να δω� σουν την τα� ξη με-
γε�θους του εκα� στοτε εί�δους. Ομοί�ως, ο� που υπα� ρχεί αναφορα�  σε συγκεκρίμε�νο τυ� πο, νοεί�ταί ως ενδείκτίκο� ς καί
αφορα�  μο� νο τα απαίτου� μενα λείτουργίκα�  χαρακτηρίστίκα�  που πρε�πεί  να πληρου� νταί.  Προσφορα�  η οποί�α  προ-
σφε�ρεί εί�δος με χαρακτηρίστίκα�  πίο συ� γχρονα απο�  τα ζητου� μενα γί�νεταί Αποδεκτη� .
Γενίκω� ς  καί  γία  τα  εί�δη  τα  οποί�α  ζητεί�ταί  συγκεκρίμε�νη  προδίαγραφη� ,  εί�ναί  δυνατο� ν  καί  κατο� πίν  συ� μφωνης
γνω� μης του μελετητη� , να γί�νεί αποδεκτη�  απο�  την επίτροπη�  προσφορα�  με υποδεε�στερα χαρακτηρίστίκα� , εα� ν καί
εφο� σον δεν υπα� ρχουν τουλα� χίστον δυ� ο προσφορε�ς που να καλυ� πτουν επακρίβω� ς τίς προδίαγραφε�ς. Την ανωτε�ρω
δυνατο� τητα ε�χεί ο Δη� μος καί γία οίαδη� ποτε α� λλη παρε�κκλίση. 

Με την προσφορά θα κατατεθούν:

- Υπευ� θυνη Δη� λωση προσκο� μίσης κατα�  την παρα� δοση Έγκρίσης Τυ� που γία ολοκληρωμε�νο ο� χημα βα� σεί των 
   οίκεί�ων δίατα� ξεων προκείμε�νου να εί�ναί εφίκτη�  η ταξίνο� μηση του οχη� ματος συ� μφωνα με τίς ίσχυ� ουσες σχετίκε�ς
   δίατα� ξείς.

-  Δη� λωση συμμο� ρφωσης ΕΚ  (CE) γία ο� λη την κατασκευη�  συνοδευμε�νη απο�   Πίστοποίητίκο�  Εξε�τασης Τυ� που ΕΚ
   απο�  δίεθνω� ς Δίαπίστευμε�νο Φορε�α, με το οποί�ο  να προκυ� πτεί καί η συμμο� ρφωση του προσφερο� μενου οχη� ματος 
   με τα σχετίκο�  Ευρωπαί5κο�  προ� τυπο.
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 - Υπευ� θυνη δη� λωση εγγυ� ησης (εργοστασίακη� ς) καλη� ς λείτουργί�ας τουλα� χίστον 2 ε�τη γία το πλη� ρες ο� χημα.

 - Υπευ� θυνη δη� λωση εγγυ� ησης αντίσκωρίακη� ς προστασί�ας  τουλα� χίστον 3 ε�τη.
    
- Υπευ� θυνη δη� λωση παροχη� ς  ανταλλακτίκω� ν τουλα� χίστον γία 10 ε�τη. Καί ο� τί το δία� στημα παρα� δοσης των
  ζητου� μενων κα� θε φορα�  ανταλλακτίκω� ν  θα εί�ναί μίκρο� τερο απο�  10 ημε�ρες.

- Υπευ� θυνη δη� λωση του νο� μίμου εκπροσω� που του εργοστασί�ου κατασκευη� ς η�  του επί�σημου αντίπροσω� που στην
  Ελλα� δα στο οποί�ο θα κατασκευαστου� ν τα υλίκα� , (γία την περί�πτωση που με�ρος του υπο�  προμη� θεία υλίκου�  θα
  κατασκευαστεί� απο�  τον δίαγωνίζο� μενο, η παραπα� νω δη� λωση αφορα�  το υπο� λοίπο π.χ. πλαί�σίο), στην οποί�α θα
  δηλω� νεί ο� τί:

α) αποδε�χεταί την εκτε�λεση της συγκεκρίμε�νης προμη� θείας σε περί�πτωση κατακυ� ρωσης της προμη� θείας στον δία-
γωνίζο� μενο.

β) θα καλυ� ψεί τον Δη� μο με ανταλλακτίκα�  τουλα� χίστον επί� 10 ε�τη, ακο� μη καί απευθεί�ας αν αυτο�  κρίθεί� σκο� πίμο.
 
- Υπευ� θυνη δη� λωση γία τον τρο� πο αντίμετω� πίσης των αναγκω� ν επίσκευη� ς, συντη� ρησης καί service, γία δία� στημα
   δυ� ο ετω� ν τουλα� χίστο, κατα�  προτί�μηση σε συνεργαζο� μενο/α συνεργεί�ο/α εντο� ς της νη� σου Λε�σβου η�  εναλλακτίκα�
   με οποίοδη� ποτε α� λλο προ� σφορο τρο� πο επίλε�ξεί ε�καστος προσφε�ρων προμηθευτη� ς με πλη� ρη δίκη�  του ευθυ� νη καί
   αναλαμβα� νοντας πλη� ρως ο� λες τίς απαραί�τητες δίαδίκασί�ες καί δαπα� νες ασφαλου� ς καί ταχεί�ας μετακί�νησης του
   οχη� ματος εκτο� ς του νησίου� , με�χρί καί την τελίκη�  επίστροφη�  αυτου�  επίσκευασμε�νου, στην ε�δρα του δη� μου στην
   Μυτίλη� νη Λε�σβου. Να δοθου� ν τα αναλυτίκα�  στοίχεί�α του/των συνεργεί�ου/ων. 

Η ανταπο� κρίση του συνεργεί�ου συντη� ρησης/ αποκατα� στασης θα γί�νεταί το πολυ�  εντο� ς δυ� ο (2) εργασί�μων ημερω� ν
απο�  την ε�γγραφη είδοποί�ηση περί� βλα� βης καί η ε�ντεχνη αποκατα� σταση το πολυ�  εντο� ς εί�κοσί (20) εργασί�μων ημε-
ρω� ν.

- Υπευ� θυνη δη� λωση ο� τί εί�ναί σε θε�ση καί θα  επίδεί�ξουν ί�δίο η�  ο� μοίο δεί�γμα του προσφερο� μενου εί�δους, εφο� σον
  ζητηθεί�.

- Προ� γραμμα εκπαί�δευσης των εργατω� ν, χείρίστω� ν του αγοραστη�  γία το χείρίσμο�  καί συντη� ρηση του
  προσφερο� μενου εξοπλίσμου� . Να κατατεθεί� αναλυτίκο�  προ� γραμμα εκπαί�δευσης (προ� γραμμα εκπαί�δευσης
  προσωπίκου� , αρίθμο� ς εκπαίδευτω� ν, χρησίμοποίου� μενα εγχείρί�δία καί α� λλα εποπτίκα�  με�σα κ.λπ.).

Με την προσφορα�  πρε�πεί  να υποβληθου� ν  συμπληρωματίκα� ,  συ� μφωνα με το  κεφα� λαίο “Απαίτου� μενες Τεχνίκε�ς
Προδίαγραφε�ς”  του Παραρτη� ματος Ι της Δίακη� ρυξης,  οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις,  ο� που απαίτεί�ταί
και τα σχετικά πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας CE.
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Εφο� σον οί τεχνίκε�ς προδίαγραφε�ς δεν ε�χουν αποτυπωθεί�  στο συ� νολο�  τους στίς είδίκε�ς ηλεκτρονίκε�ς φο� ρμες του
ΕΣΗΔΗΣ, οί  Οίκονομίκοί�  Φορεί�ς  επίσυνα� πτουν ηλεκτρονίκα�  υπογεγραμμε�να προ� σθετα, σε σχε�ση με τίς αναφορε�ς
(εκτυπω� σείς) της παραγρα� φου 2.4.2.4,  σχετίκα�  ηλεκτρονίκα�  αρχεί�α (ίδί�ως τεχνίκη�  προσφορα� ),  συ� μφωνα με το
υπο� δείγμα της τεχνίκη� ς προσφορα� ς η�  φυ� λλο συμμο� ρφωσης της παρου� σας  δίακη� ρυξης (Παρα� ρτημα ΙΙΙ).

Οί οίκονομίκοί� φορεί�ς αναφε�ρουν: 

α) το τμη� μα της συ� μβασης που προτί�θενταί να αναθε�σουν υπο�  μορφη�  υπεργολαβί�ας σε τρί�τους, καθω� ς καί τους
υπεργολα� βους που προτεί�νουν77.

β) τη χω� ρα παραγωγη� ς του προσφερο� μενου προί5ο� ντος καί την επίχείρηματίκη�  μονα� δα στην οποί�α παρα� γεταί αυτο� ,
καθω� ς καί τον το� πο εγκατα� σταση� ς της. 

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών

Η Οίκονομίκη�  Προσφορα� 78 συντα� σσεταί με βα� ση το αναγραφο� μενο στην παρου� σα κρίτη� ρίο ανα� θεσης [τίμη� ],  ο� πως
ορί�ζεταί κατωτε�ρω ή συ� μφωνα με τα ορίζο� μενα στο Παρα� ρτημα ΙV της δίακη� ρυξης: 

[Εφο� σον  οί  οίκονομίκοί�  ο� ροί  δεν  ε�χουν  αποτυπωθεί�  στο  συ� νολο�  τους  στίς  είδίκε�ς  ηλεκτρονίκε�ς  φο� ρμες  του
ΕΣΗΔΗΣ, οί  Οίκονομίκοί�  Φορεί�ς  επίσυνα� πτουν ηλεκτρονίκα�  υπογεγραμμε�να προ� σθετα, σε σχε�ση με τίς αναφορε�ς
(εκτυπω� σείς) της παραγρα� φου 2.4.2.4, σχετίκα�  ηλεκτρονίκα�  αρχεί�α (ίδί�ως οίκονομίκη�  προσφορα� ), συ� μφωνα με το
υπο� δείγμα της οίκονομίκη� ς προσφορα� ς της παρου� σας  δίακη� ρυξης (Παρα� ρτημα IV).

Η τίμη�  του προς προμη� θεία αγαθου�  δί�νεταί  σε ευρω�  ανα�  μονα� δα (τεμα� χίο).

Στην τίμη�  περίλαμβα� νονταί οί υπε�ρ τρί�των κρατη� σείς, ως καί κα� θε α� λλη επίβα� ρυνση, συ� μφωνα με την κεί�μενη
νομοθεσί�α,  μη  συμπερίλαμβανομε�νου  Φ.Π.Α.,  γία  την  παρα� δοση  του  υλίκου�  στον  το� πο  καί  με  τον  τρο� πο  που
προβλε�πεταί στα ε�γγραφα της συ� μβασης.

Οί  υπε�ρ  τρί�των κρατη� σείς  υπο� κείνταί  στο  εκα� στοτε  ίσχυ� ον  αναλογίκο�  τε�λος  χαρτοση� μου  καί  στην  επ’  αυτου�
είσφορα�  υπε�ρ ΟΓΑ.

Οί προσφερο� μενες τίμε�ς εί�ναί σταθερε�ς καθ’ ο� λη τη δία� ρκεία της συ� μβασης καί δεν αναπροσαρμο� ζονταί 

Ώς απαρα� δεκτες θα απορρί�πτονταί προσφορε�ς στίς οποί�ες: α) δεν δί�νεταί τίμη�  σε ΕΥΡΏ η�  καθορί�ζεταί  σχε�ση ΕΥΡΏ
προς ξε�νο νο� μίσμα, β) δεν προκυ� πτεί με σαφη� νεία η προσφερο� μενη τίμη� , με την επίφυ� λαξη  του α� ρθρου 102 του ν.
4412/2016 καί γ) η τίμη�  υπερβαί�νεί τον πρου5 πολογίσμο�  της συ� μβασης που καθορί�ζεταί καί τεκμηρίω� νεταί απο�  την
αναθε�τουσα αρχη�  στο Παρα� ρτημα Ι της παρου� σας δίακη� ρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών79  
Οί υποβαλλο� μενες προσφορε�ς ίσχυ� ουν καί δεσμευ� ουν τους οίκονομίκου� ς φορεί�ς γία δία� στημα δω� δεκα (12) μηνω� ν
απο�  την επο� μενη της καταληκτίκη� ς ημερομηνί�ας υποβολη� ς προσφορω� ν. Προσφορα�  η οποί�α ορί�ζεί χρο� νο ίσχυ� ος
μίκρο� τερο απο�  τον ανωτε�ρω προβλεπο� μενο απορρί�πτεταί ως μη κανονίκη� .

Η ίσχυ� ς της προσφορα� ς μπορεί� να παρατεί�νεταί εγγρα� φως, εφο� σον του� το ζητηθεί� απο�  την αναθε�τουσα αρχη� , πρίν
απο�  τη λη� ξη της, με αντί�στοίχη παρα� ταση της εγγυητίκη� ς επίστολη� ς συμμετοχη� ς συ� μφωνα με τα ορίζο� μενα στο
α� ρθρο 72  παρ.  1  του  ν.  4412/2016 καί  την  παρα� γραφο  2.2.2.  της  παρου� σας,  κατ'  ανω� τατο ο� ρίο  γία  χρονίκο�
δία� στημα ί�σο με την προβλεπο� μενη ως α� νω αρχίκη�  δία� ρκεία. Σε περί�πτωση αίτη� ματος της αναθε�τουσας αρχη� ς γία
παρα� ταση της ίσχυ� ος της προσφορα� ς, γία τους οίκονομίκου� ς φορεί�ς, που αποδε�χτηκαν την παρα� ταση, πρίν τη λη� ξη
ίσχυ� ος των προσφορω� ν τους, οί προσφορε�ς ίσχυ� ουν καί τους δεσμευ� ουν  γία το επίπλε�ον αυτο�  χρονίκο�  δία� στημα.

77 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
78 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016
79 Άρθρο 97 ν. 4412/2016
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Μετα�  τη λη� ξη καί του παραπα� νω ανω� τατου ορί�ου χρο� νου παρα� τασης ίσχυ� ος της προσφορα� ς, τα αποτελε�σματα της
δίαδίκασί�ας ανα� θεσης ματαίω� νονταί, εκτο� ς αν η αναθε�τουσα αρχη�  κρί�νεί, κατα�  περί�πτωση, αίτίολογημε�να, ο� τί η
συνε�χίση της δίαδίκασί�ας εξυπηρετεί�  το δημο� σίο συμφε�ρον, οπο� τε οί οίκονομίκοί�  φορεί�ς  που συμμετε�χουν στη
δίαδίκασί�α μπορου� ν να επίλε�ξουν εί�τε να παρατεί�νουν την προσφορα�  καί την εγγυ� ηση συμμετοχη� ς τους, εφο� σον
τους ζητηθεί� πρίν την πα� ροδο του ανωτε�ρω ανω� τατου ορί�ου παρα� τασης της προσφορα� ς τους εί�τε ο� χί. 

Στην τελευταί�α περί�πτωση, η δίαδίκασί�α συνεχί�ζεταί με ο� σους παρατεί�νουν τίς προσφορε�ς τους καί αποκλεί�ονταί
οί λοίποί� οίκονομίκοί� φορεί�ς.

Σε περί�πτωση που λη� ξεί ο χρο� νος ίσχυ� ος των προσφορω� ν καί δεν ζητηθεί� παρα� ταση της προσφορα� ς, η αναθε�τουσα
αρχη�  δυ� ναταί με αίτίολογημε�νη απο� φαση�  της, εφο� σον η εκτε�λεση της συ� μβασης εξυπηρετεί� το δημο� σίο συμφε�ρον,
να ζητη� σεί εκ των υστε�ρων απο�  τους οίκονομίκου� ς φορεί�ς που συμμετε�χουν στη δίαδίκασί�α να παρατεί�νουν την
προσφορα�  τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών80

H αναθε�τουσα αρχη�  με βα� ση τα αποτελε�σματα του ελε�γχου καί της αξίολο� γησης των προσφορω� ν, απορρί�πτεί, σε
κα� θε περί�πτωση, προσφορα� :

α) η οποί�α αποκλί�νεί απο�  απαρα� βατους ο� ρους περί�  συ� νταξης καί υποβολη� ς της προσφορα� ς,  η�  δεν υποβα� λλεταί
εμπρο� θεσμα με τον τρο� πο καί με το περίεχο� μενο που ορί�ζεταί στην παρου� σα καί συγκεκρίμε�να στίς παραγρα� φους
2.4.1 (Γενίκοί�  ο� ροί υποβολη� ς προσφορω� ν), 2.4.2. (Χρο� νος καί τρο� πος υποβολη� ς προσφορω� ν), 2.4.3. (Περίεχο� μενο
φακε�λων  δίκαίολογητίκω� ν  συμμετοχη� ς,  τεχνίκη� ς  προσφορα� ς),  2.4.4.  (Περίεχο� μενο  φακε�λου  οίκονομίκη� ς
προσφορα� ς,  τρο� πος συ� νταξης καί υποβολη� ς  οίκονομίκω� ν  προσφορω� ν),  2.4.5.  (Χρο� νος ίσχυ� ος  προσφορω� ν),  3.1.
(Αποσφρα� γίση καί αξίολο� γηση προσφορω� ν), 3.2 (Προ� σκληση υποβολη� ς δίκαίολογητίκω� ν προσωρίνου�  αναδο� χου)
της παρου� σας,81 

β) η οποί�α περίε�χεί ατελεί�ς, ελλίπεί�ς, ασαφεί�ς η�  λανθασμε�νες πληροφορί�ες η�  τεκμηρί�ωση, συμπερίλαμβανομε�νων
των  πληροφορίω� ν  που  περίε�χονταί  στο  ΕΕΕΣ,  εφο� σον  αυτε�ς  δεν  επίδε�χονταί  συμπλη� ρωσης,  δίο� ρθωσης,
αποσαφη� νίσης η�  δίευκρί�νίσης η� , εφο� σον επίδε�χονταί, δεν ε�χουν αποκατασταθεί�  απο�  τον προσφε�ροντα, εντο� ς της
προκαθορίσμε�νης  προθεσμί�ας,  συ� μφωνα  το  α� ρθρο  102  του  ν.  4412/2016  καί  την  παρ.  3.1.2.1  της  παρου� σας
δίακη� ρυξης,

γ) γία την οποί�α ο προσφε�ρων δεν παρα� σχεί τίς απαίτου� μενες εξηγη� σείς, εντο� ς της προκαθορίσμε�νης προθεσμί�ας η�
η εξη� γηση δεν εί�ναί αποδεκτη�  απο�  την αναθε�τουσα αρχη�  συ� μφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρου� σας καί τα α� ρθρα
102 καί 103 του ν. 4412/2016,

δ)  η οποί�α εί�ναί εναλλακτίκη�  προσφορα� , 

ε) η οποί�α υποβα� λλεταί απο�  ε�ναν προσφε�ροντα που ε�χεί υποβα� λλεί δυ� ο η�  περίσσο� τερες προσφορε�ς.  Ο περίορίσμο� ς
αυτο� ς ίσχυ� εί, υπο�  τους ο� ρους της παραγρα� φου 2.2.3.4 περ. γ της παρου� σας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του α� ρθρου73 του ν.
4412/2016)  καί  στην  περί�πτωση  ενω� σεων  οίκονομίκω� ν  φορε�ων  με  κοίνα�  με�λη,  καθω� ς  καί  στην  περί�πτωση
οίκονομίκω� ν φορε�ων που συμμετε�χουν εί�τε αυτοτελω� ς εί�τε ως με�λη ενω� σεων. 

στ) η οποί�α εί�ναί υπο�  αί�ρεση,

ζ)  η οποί�α θε�τεί ο� ρο αναπροσαρμογη� ς, 

η)  γία  την  οποί�α  ο  προσφε�ρων  δεν  παρα� σχεί,  εντο� ς  αποκλείστίκη� ς  προθεσμί�ας  εί�κοσί  (20)  ημερω� ν  απο�  την
κοίνοποί�ηση σε αυτο� ν σχετίκη� ς προ� σκλησης της αναθε�τουσας αρχη� ς, εξηγη� σείς αναφορίκα�  με την τίμη�  η�  το κο� στος
που προτεί�νεί   σε αυτη� ν,  στην περί�πτωση που η προσφορα�  του φαί�νεταί  ασυνη� θίστα χαμηλη�  σε σχε�ση με τα
αγαθα� , συ� μφωνα με την παρ. 1 του α� ρθρου 88 του ν.4412/2016,

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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θ) εφο� σον δίαπίστωθεί�  ο� τί εί�ναί ασυνη� θίστα χαμηλη�  δίο� τί δε συμμορφω� νεταί με τίς ίσχυ� ουσες  υποχρεω� σείς της
παρ. 2 του α� ρθρου 18 του ν.4412/2016,

ί) η οποί�α παρουσία� ζεί αποκλί�σείς ως προς τους ο� ρους καί τίς τεχνίκε�ς προδίαγραφε�ς της συ� μβασης,

ία)  η  οποί�α  παρουσία� ζεί  ελλεί�ψείς  ως προς  τα δίκαίολογητίκα�  που ζητου� νταί  απο�  τα ε�γγραφα  της  παρου� σας
δίακη� ρυξης, εφο� σον αυτε�ς δεν θεραπευτου� ν απο�  τον προσφε�ροντα με την υποβολη�  η�  τη συμπλη� ρωση�  τους, εντο� ς
της προκαθορίσμε�νης προθεσμί�ας, συ� μφωνα με τα α� ρθρα 102 καί 103 του ν.4412/2016,

ίβ)  εα� ν  απο�  τα  δίκαίολογητίκα�  του  α� ρθρου  103  του  ν.  4412/2016,  που  προσκομί�ζονταί  απο�  τον  προσωρίνο�
ανα� δοχο,  δεν αποδείκνυ� εταί  η μη συνδρομη�  των λο� γων αποκλείσμου�  της παραγρα� φου 2.2.3 της παρου� σας η�  η
πλη� ρωση  μίας  η�  περίσσο� τερων  απο�  τίς  απαίτη� σείς  των  κρίτηρί�ων  ποίοτίκη� ς  επίλογη� ς,  συ� μφωνα  με  τίς
παραγρα� φους 2.2.4. επ., περί� κρίτηρί�ων επίλογη� ς,

ίγ)  εα� ν  κατα�  τον ε�λεγχο των ως α� νω δίκαίολογητίκω� ν  του α� ρθρου 103 του ν.4412/2016,  δίαπίστωθεί�  ο� τί  τα
στοίχεί�α που δηλω� θηκαν, συ� μφωνα με το α� ρθρο 79 του ν. 4412/2016, εί�ναί εκ προθε�σεως απατηλα� , η�  ο� τί ε�χουν
υποβληθεί� πλαστα�  αποδείκτίκα�  στοίχεί�α.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών82

Το πίστοποίημε�νο στο ΕΣΗΔΗΣ, γία την αποσφρα� γίση των  προσφορω� ν αρμο� δίο ο� ργανο της Αναθε�τουσας Αρχη� ς,
η� τοί η επίτροπη�  δίενε�ργείας/επίτροπη�  αξίολο�γησης83, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαί�νεί στην ε�ναρξη της
δίαδίκασί�ας ηλεκτρονίκη� ς αποσφρα� γίσης των φακε�λων των  προσφορω� ν, κατα�  το α� ρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθω� ντας τα εξη� ς στα� δία:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου
«Οικονομική Προσφορά», την 31 Οκτωβρίου 2022 (λόγω αργίας εθνικής επετείου).

Στο  στα� δίο  αυτο�  τα  στοίχεί�α  των  προσφορω� ν  που  αποσφραγί�ζονταί  εί�ναί  προσβα� σίμα  μο� νο  στα  με�λη  της
Επίτροπη� ς Δίαγωνίσμου�  καί την Αναθε�τουσα Αρχη� .

Σε κα� θε στα� δίο τα στοίχεί�α των προσφορω� ν που αποσφραγί�ζονταί εί�ναί καταρχη� ν προσβα� σίμα μο� νο στα με�λη της
Επίτροπη� ς Δίαγωνίσμου�  καί την Αναθε�τουσα Αρχη� 84.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετα�  την κατα�  περί�πτωση ηλεκτρονίκη�  αποσφρα� γίση των προσφορω� ν η Αναθε�τουσα Αρχη�  προβαί�νεί στην
αξίολο�γηση αυτω� ν,  με�σω των αρμο� δίων πίστοποίημε�νων στο ΕΣΗΔΗΣ οργα� νων της85,  εφαρμοζο� μενων κατα�  τα
λοίπα�  των κείμε�νων δίατα� ξεων.

Η αναθε�τουσα αρχη� , τηρω� ντας τίς αρχε�ς της ί�σης μεταχεί�ρίσης καί της δίαφα� νείας, ζητα�  απο�  τους προσφε�ροντες
οίκονομίκου� ς  φορεί�ς,  ο� ταν οί  πληροφορί�ες η�  η τεκμηρί�ωση που πρε�πεί  να υποβα� λλονταί  εί�ναί  η�  εμφανί�ζονταί
ελλίπεί�ς  η�  λανθασμε�νες,  συμπερίλαμβανομε�νων εκεί�νων στο ΕΕΕΣ,  η�  ο� ταν  λεί�πουν συγκεκρίμε�να  ε�γγραφα,  να
υποβα� λλουν, να συμπληρω� νουν, να αποσαφηνί�ζουν η�  να ολοκληρω� νουν τίς σχετίκε�ς πληροφορί�ες η�  τεκμηρί�ωση,
εντο� ς  προθεσμί�ας ο�χί μίκρο� τερης των δε�κα (10) ημερω� ν καί ο� χί μεγαλυ� τερης των εί�κοσί (20) ημερω� ν απο�  την
ημερομηνί�α  κοίνοποί�ησης σε  αυτου� ς  της σχετίκη� ς  προ� σκλησης. Η συμπλη� ρωση η�  η  αποσαφη� νίση ζητεί�ταί  καί
γί�νεταί αποδεκτη�  υπο�  την πρου5 πο� θεση ο� τί δεν τροποποίεί�ταί η προσφορα�  του οίκονομίκου�  φορε�α καί ο� τί αφορα�
σε στοίχεί�α η�  δεδομε�να, των οποί�ων εί�ναί αντίκείμενίκα�  εξακρίβω� σίμος ο προγενε�στερος χαρακτη� ρας σε σχε�ση με
το πε�ρας  της καταληκτίκη� ς  προθεσμί�ας  παραλαβη� ς  προσφορω� ν.  Τα ανωτε�ρω ίσχυ� ουν κατ΄  αναλογί�αν  καί  γία
τυχο� ν ελλεί�πουσες δηλω� σείς, υπο�  την πρου5 πο� θεση ο� τί βεβαίω� νουν γεγονο� τα αντίκείμενίκω� ς εξακρίβω� σίμα86.

Είδίκο� τερα :

α) Η Επίτροπη�  Δίαγωνίσμου�  εξετα� ζεί αρχίκα�  την προσκο� μίση της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς, συ� μφωνα με την παρα� γρα-
φο 1 του α� ρθρου 72. Σε περί�πτωση παρα� λείψης προσκο� μίσης, εί�τε της  εγγυ� ησης συμμετοχη� ς ηλεκτρονίκη� ς ε�κδο-
σης, με�χρί την καταληκτίκη�  ημερομηνί�α υποβολη� ς προσφορω� ν, εί�τε του πρωτοτυ� που της ε�ντυπης εγγυ� ησης συμμε-

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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τοχη� ς, με�χρί την ημερομηνί�α καί ω� ρα αποσφρα� γίσης, η Επίτροπη�  Δίαγωνίσμου�  συντα� σσεί πρακτίκο�  στο οποί�ο εί-
σηγεί�ταί την απο� ρρίψη της προσφορα� ς ως απαρα� δεκτης.
  
Στη συνε�χεία εκδί�δεταί απο�  την αναθε�τουσα αρχη�  απο� φαση, με την οποί�α επίκυρω� νεταί το ανωτε�ρω πρακτίκο� . Η
απο� φαση απο� ρρίψης της προσφορα� ς του παρο� ντος εδαφί�ου εκδί�δεταί πρίν απο�  την ε�κδοση οποίασδη� ποτε α� λλης
απο� φασης  σχετίκα�  με  την  αξίολο�γηση  των  προσφορω� ν  της  οίκεί�ας  δίαδίκασί�ας  ανα� θεσης  συ� μβασης  καί
κοίνοποίεί�ταί  σε  ο� λους τους προσφε�ροντες,  με�σω της λείτουργίκο� τητας της «Επίκοίνωνί�ας»  του ηλεκτρονίκου�
δίαγωνίσμου�  στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατα�  της εν λο�γω απο� φασης χωρεί�  προδίκαστίκη�  προσφυγη� , συ� μφωνα με τα ορίζο� μενα στην παρα� γραφο 3.4 της
παρου� σας.
Η αναθε�τουσα αρχη�  επίκοίνωνεί� παρα� λληλα με τους φορεί�ς που φε�ρονταί να ε�χουν εκδω� σεί τίς εγγυητίκε�ς επίστο-
λε�ς, προκείμε�νου να δίαπίστω� σεί την εγκυρο� τητα�  τους87.

β) Μετα�  την ε�κδοση της ανωτε�ρω απο� φασης η Επίτροπη�  Δίαγωνίσμου�  προβαί�νεί αρχίκα�  στον ε�λεγχο των δίκαίολο-
γητίκω� ν συμμετοχη� ς καί εν συνεχεί�α στην αξίολο�γηση των τεχνίκω� ν προσφορω� ν των προσφερο� ντων  των οποί�ων
τα δίκαίολογητίκα�  συμμετοχη� ς ε�κρίνε πλη� ρη. Η αξίολο�γηση γί�νεταί συ� μφωνα με τους ο� ρους της παρου� σας  καί η
δίαδίκασί�α αξίολο�γησης ολοκληρω� νεταί με την καταχω� ρίση σε πρακτίκο�  των προσφερο� ντων, των αποτελεσμα� των
του ελε�γχου καί της αξίολο�γησης των δίκαίολογητίκω� ν συμμετοχη� ς καί των τεχνίκω� ν προσφορω� ν88.

γ)  Στη  συνε�χεία  η  Επίτροπη�  Δίαγωνίσμου�  προβαί�νεί  στην  αξίολο�γηση  των  οίκονομίκω� ν  προσφορω� ν  των
προσφερο� ντων,  των  οποί�ων  τα  δίκαίολογητίκα�  συμμετοχη� ς  καί  η  τεχνίκη�  προσφορα�  κρί�θηκαν  αποδεκτα� ,
συντα� σσεί πρακτίκο�  στο οποί�ο καταχωρί�ζονταί οί οίκονομίκε�ς προσφορε�ς κατα�  σείρα�  μείοδοσί�ας καί είσηγεί�ταί
αίτίολογημε�να την αποδοχη�  η�  απο� ρρίψη�  τους, την κατα� ταξη των προσφορω� ν καί την ανα� δείξη του προσωρίνου�
αναδο�χου. 

Εα� ν οί προσφορε�ς φαί�νονταί ασυνη� θίστα χαμηλε�ς σε σχε�ση με το αντίκεί�μενο της συ� μβασης, η αναθε�τουσα αρχη�
απαίτεί�  απο�  τους  οίκονομίκου� ς  φορεί�ς, με�σω  της  λείτουργίκο� τητας  της  «Επίκοίνωνί�ας»  του  ηλεκτρονίκου�
δίαγωνίσμου�  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  να  εξηγη� σουν  την  τίμη�  η�  το  κο� στος  που  προτεί�νουν  στην  προσφορα�  τους,  εντο� ς
αποκλείστίκη� ς  προθεσμί�ας,  κατα�  ανω� τατο  ο� ρίο  εί�κοσί  (20)  ημερω� ν  απο�  την  κοίνοποί�ηση  της  σχετίκη� ς
προ� σκλησης. Στην περί�πτωση αυτη�  εφαρμο� ζονταί τα α� ρθρα 88 καί 89 ν. 4412/2016. 

Εα� ν τα παρεχο� μενα στοίχεί�α δεν εξηγου� ν κατα�  τρο� πο ίκανοποίητίκο�  το χαμηλο�  επί�πεδο της τίμη� ς η�  του κο� στους
που προτεί�νεταί, η προσφορα�  απορρί�πτεταί ως μη κανονίκη� .  Σε κα� θε περί�πτωση η κρί�ση της Α.Α. σχετίκα�  με τίς
ασυνη� θίστα χαμηλε�ς προσφορε�ς καί την αποδοχη�  η�  ο�χί των σχετίκω� ν εξηγη� σεων εκ με�ρους των προσφερο� ντων
ενσωματω� νεταί στην κατωτε�ρω ενίαί�α απο� φαση89.

Στην  περί�πτωση  ίσο� τίμων  προσφορω� ν  η  αναθε�τουσα  αρχη�  επίλε�γεί  τον  ανα� δοχο  με  κλη� ρωση  μεταξυ�  των
οίκονομίκω� ν  φορε�ων  που  υπε�βαλαν  ίσο� τίμες  προσφορε�ς.  Η  κλη� ρωση  γί�νεταί  ενω� πίον  της  Επίτροπη� ς  του
Δίαγωνίσμου�  καί παρουσί�α των οίκονομίκω� ν φορε�ων που υπε�βαλαν τίς ίσο� τίμες προσφορε�ς.90  

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στη συνε�χεία, εφο� σον το αποφαίνο� μενο ο� ργανο της αναθε�τουσας αρχη� ς εγκρί�νεί τα ανωτε�ρω πρακτίκα�  εκδί�δεταί
απο� φαση  γία  τα   αποτελε�σματα   ο� λων  των  ανωτε�ρω  σταδί�ων91 («Δίκαίολογητίκα�  Συμμετοχη� ς»,  «Τεχνίκη�

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.
91 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016 
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Προσφορα� »  καί  «Οίκονομίκη�  Προσφορα� »)  καί  η  αναθε�τουσα  αρχη�  προσκαλεί�  εγγρα� φως,  με�σω  της
λείτουργίκο� τητας  της  «Επίκοίνωνί�ας»  του  ηλεκτρονίκου�  δίαγωνίσμου�  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  τον  πρω� το  σε  κατα� ταξη
μείοδο� τη στον οποί�ον προ� κείταί να γί�νεί η κατακυ� ρωση («προσωρίνο� ς ανα� δοχος») να υποβα� λεί τα δίκαίολογητίκα�
κατακυ� ρωσης, συ� μφωνα  με ο� σα ορί�ζονταί στο α� ρθρο 103 καί την παρα� γραφο 3.2 της παρου� σας, περί� προ� σκλησης
γία υποβολη�  δίκαίολογητίκω� ν. Η απο� φαση ε�γκρίσης των πρακτίκω� ν δεν κοίνοποίεί�ταί στους προσφε�ροντες καί
ενσωματω� νεταί στην απο� φαση κατακυ� ρωσης.

Σε  περί�πτωση  απο� ρρίψης  προσφορα� ς92,  η  απο� φαση  κοίνοποίεί�ταί  σε  ο� λους  τους  προσφε�ροντες,  με�σω  της
λείτουργίκο� τητας της «Επίκοίνωνί�ας» του ηλεκτρονίκου�  δίαγωνίσμου�  στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατα�  της εν λο�γω απο� φασης
χωρεί� προδίκαστίκη�  προσφυγη� , συ� μφωνα με τα ορίζο� μενα στην παρα� γραφο 3.4. της παρου� σας.

Σε  κα� θε  περί�πτωση,  ο� ταν  εξ  αρχη� ς  ε�χεί  υποβληθεί�  μί�α  προσφορα� ,  τα  αποτελε�σματα  ο� λων  των  σταδί�ων  της
δίαδίκασί�ας  ανα� θεσης,  η� τοί  Δίκαίολογητίκω� ν  Συμμετοχη� ς,  Τεχνίκη� ς  Προσφορα� ς  καί  Οίκονομίκη� ς  Προσφορα� ς,
επίκυρω� νονταί με την απο� φαση κατακυ� ρωσης του α� ρθρου 105 του ν. 4412/2016, συ� μφωνα με την παρα� γραφο 3.3
της παρου� σας,  που εκδί�δεταί  μετα�  το πε�ρας  καί  του τελευταί�ου  σταδί�ου  της δίαδίκασί�ας.  Κατα�  της ανωτε�ρω
απο� φασης χωρεί� προδίκαστίκη�  προσφυγη�  ενω� πίον της ΑΕΠΠ συ� μφωνα με ο� σα προβλε�πονταί στην παρα� γραφο 3.4
της παρου� σας93.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου94 -  Δικαιολογητικά  προσωρινού
αναδόχου

Μετα�  την αξίολο� γηση των προσφορω� ν,  η αναθε�τουσα αρχη�  αποστε�λλεί σχετίκη�  ηλεκτρονίκη�   προ� σκληση στον
προσφε�ροντα, στον οποί�ο προ� κείταί να γί�νεί η κατακυ� ρωση («προσωρίνο�  ανα� δοχο»), με�σω της λείτουργίκο� τητας
της «Επίκοίνωνί�ας» του ηλεκτρονίκου�  δίαγωνίσμου�  στο ΕΣΗΔΗΣ, καί τον καλεί� να υποβα� λεί εντο� ς προθεσμί�ας δε�κα
(10)  ημερω� ν  απο�  την  κοίνοποί�ηση  της  σχετίκη� ς   ε�γγραφης  είδοποί�ησης  σε  αυτο� ν,  τα  αποδείκτίκα�  ε�γγραφα
νομίμοποί�ησης καί τα πρωτο� τυπα η�  αντί�γραφα ο� λων των δίκαίολογητίκω� ν που περίγρα� φονταί στην παρα� γραφο
2.2.9.2.  της  παρου� σας  δίακη� ρυξης,  ως  αποδείκτίκα�  στοίχεί�α  γία  τη μη  συνδρομη�  των λο� γων αποκλείσμου�  της
παραγρα� φου  2.2.3  της  δίακη� ρυξης,  καθω� ς  καί  γία  την  πλη� ρωση  των  κρίτηρί�ων  ποίοτίκη� ς  επίλογη� ς  των
παραγρα� φων 2.2.4 - 2.2.8  αυτη� ς. 

Είδίκο� τερα, το συ� νολο των στοίχεί�ων καί δίκαίολογητίκω� ν της ως α� νω παραγρα� φου αποστε�λλονταί απο�  αυτο� ν σε
μορφη�  ηλεκτρονίκω� ν αρχεί�ων με μορφο� τυπο PDF, συ� μφωνα με τα είδίκω� ς ορίζο� μενα στην παρα� γραφο 2.4.2.5 της
παρου� σας.

Εντο� ς  της προθεσμί�ας  υποβολη� ς  των δίκαίολογητίκω� ν κατακυ� ρωσης καί το αργο� τερο ε�ως την τρί�τη εργα� σίμη
ημε�ρα  απο�  την  καταληκτίκη�  ημερομηνί�α  ηλεκτρονίκη� ς  υποβολη� ς  των  δίκαίολογητίκω� ν  κατακυ� ρωσης,
προσκομί�ζονταί  με  ευθυ� νη  του  οίκονομίκου�  φορε�α,  στην  αναθε�τουσα  αρχη� ,  σε  ε�ντυπη  μορφη�  καί  σε  κλείστο�
φα� κελο, στον οποί�ο αναγρα� φεταί ο αποστολε�ας,  τα στοίχεί�α του Δίαγωνίσμου�  καί ως παραλη� πτης η Επίτροπη�
Δίαγωνίσμου� ,  τα  στοίχεί�α  καί  δίκαίολογητίκα� ,  τα  οποί�α  απαίτεί�ταί  να  προσκομίσθου� ν  σε  ε�ντυπη  μορφη�  (ως
πρωτο� τυπα η�  ακρίβη�  αντί�γραφα), συ� μφωνα με τα προβλεπο� μενα στίς δίατα� ξείς της ως α� νω παραγρα� φου 2.4.2.595. 

Αν  δεν  προσκομίσθου� ν  τα  παραπα� νω  δίκαίολογητίκα�  η�  υπα� ρχουν  ελλεί�ψείς  σε  αυτα�  που  υπoβλη� θηκαν,  η
αναθε�τουσα αρχη�  καλεί� τον προσωρίνο�  ανα� δοχο να προσκομί�σεί τα ελλεί�ποντα δίκαίολογητίκα�  η�  να συμπληρω� σεί
τα η� δη υποβληθε�ντα η�  να παρα� σχεί δίευκρίνη� σείς με την ε�ννοία του α� ρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντο� ς δε�κα (10)
ημερω� ν απο�  την κοίνοποί�ηση της σχετίκη� ς προ� σκλησης σε αυτο� ν.

92      Σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στάδια
93 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016 
94 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
95 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Ο  προσωρίνο� ς  ανα� δοχος  δυ� ναταί  να  υποβα� λεί  αί�τημα,  με�σω  της  λείτουργίκο� τητας  της  «Επίκοίνωνί�ας»  του
ηλεκτρονίκου�  δίαγωνίσμου�  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  προς  την  αναθε�τουσα αρχη� ,  γία  παρα� ταση  της  ως α� νω  προθεσμί�ας,
συνοδευο� μενο απο�  αποδείκτίκα�  ε�γγραφα περί�  αί�τησης χορη� γησης δίκαίολογητίκω� ν προσωρίνου�  αναδο� χου. Στην
περί�πτωση αυτη�  η αναθε�τουσα αρχη�  παρατεί�νεί την προθεσμί�α υποβολη� ς αυτω� ν, γία ο� σο χρο� νο απαίτηθεί�  γία τη
χορη� γηση�  τους απο�  τίς αρμο� δίες δημο� σίες αρχε�ς.

 Ο προσωρίνο� ς ανα� δοχος μπορεί�  να αξίοποίεί�  τη δυνατο� τητα αυτη�  το� σο εντο� ς της  αρχίκη� ς προθεσμί�ας γία την
υποβολη�  δίκαίολογητίκω� ν ο� σο καί εντο� ς της προθεσμί�ας γία την προσκο� μίση ελλείπο� ντων η�  τη συμπλη� ρωση η� δη
υποβληθε�ντων δίκαίολογητίκω� ν, κατα�  την ε�ννοία του α� ρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτε�ρω προβλε�πεταί. Η
παρου� σα  ρυ� θμίση  εφαρμο� ζεταί  αναλο� γως  καί  ο� ταν  η  αναθε�τουσα  αρχη�  ζητη� σεί  την  προσκο� μίση  των
δίκαίολογητίκω� ν κατα�  τη δίαδίκασί�α αξίολο� γησης των προσφορω� ν η�  αίτη� σεων συμμετοχη� ς καί πρίν απο�  το στα� δίο
κατακυ� ρωσης, κατ΄ εφαρμογη�  της δία� ταξης του πρω� του εδαφί�ου της παρ. 5 του α� ρθρου 79  του ν. 4412/2016,
τηρουμε�νων των αρχω� ν της ί�σης μεταχεί�ρίσης καί της δίαφα� νείας.

Απορρί�πτεταί  η  προσφορα�  του  προσωρίνου�  αναδο� χου,  καταπί�πτεί  υπε�ρ  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  η  εγγυ� ηση
συμμετοχη� ς  του  καί  η  κατακυ� ρωση  γί�νεταί  στον  προσφε�ροντα  που  υπε�βαλε  την  αμε�σως  επο� μενη  πλε�ον
συμφε�ρουσα απο�  οίκονομίκη�  α� ποψη προσφορα� , τηρουμε�νης της ανωτε�ρω δίαδίκασί�ας, εα� ν:

i) κατα�  τον ε�λεγχο των παραπα� νω δίκαίολογητίκω� ν δίαπίστωθεί� ο� τί τα στοίχεί�α που δηλω� θηκαν με  το Ευρωπαί5κο�
Ενίαί�ο Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ)  εί�ναί εκ προθε�σεως απατηλα� , η�  ε�χουν υποβληθεί� πλαστα�  αποδείκτίκα�  στοίχεί�α ,
η�  

ii)   δεν  υποβληθου� ν  στο  προκαθορίσμε�νο  χρονίκο�  δία� στημα  τα  απαίτου� μενα  πρωτο� τυπα  η�  αντί�γραφα  των
παραπα� νω δίκαίολογητίκω� ν, η�  

iii) απο�  τα δίκαίολογητίκα�  που προσκομί�σθηκαν νομί�μως καί εμπροθε�σμως, δεν αποδείκνυ� εταί η μη συνδρομη�  των
λο� γων αποκλείσμου�  συ� μφωνα με την παρα� γραφο 2.2.3 (λο� γοί αποκλείσμου� ) η�  η πλη� ρωση μίας η�  περίσσοτε�ρων
απο�  τίς απαίτη� σείς των κρίτηρί�ων ποίοτίκη� ς  επίλογη� ς  συ� μφωνα με τίς παραγρα� φους 2.2.4 ε�ως 2.2.8 (κρίτη� ρία
ποίοτίκη� ς επίλογη� ς) της παρου� σας. 

Σε περί�πτωση ε�γκαίρης καί προση� κουσας ενημε�ρωσης της αναθε�τουσας αρχη� ς γία μεταβολε�ς στίς πρου5 ποθε�σείς,
τίς οποί�ες ο προσωρίνο� ς ανα� δοχος εί�χε δηλω� σεί με το Ευρωπαί5κο�  Ενίαί�ο Έγγραφο Συ� μβασης (ΕΕΕΣ) ο� τί πληροί�,  οί
οποί�ες  μεταβολε�ς  επη� λθαν η�  γία τίς οποί�ες μεταβολε�ς  ε�λαβε γνω� ση μετα�  την δη� λωση καί με�χρί  την ημε�ρα της
συ� ναψης  της  συ� μβασης  (οψίγενεί�ς  μεταβολε�ς),  δεν  καταπί�πτεί  υπε�ρ  της  Αναθε�τουσας  Αρχη� ς  η  εγγυ� ηση
συμμετοχη� ς του96. 

Αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες δεν υποβα� λλεί αληθη�  η�  ακρίβη�  δη� λωση ή δεν προσκομί�σεί ε�να η�  περίσσο� τερα
απο�  τα απαίτου� μενα ε�γγραφα καί δίκαίολογητίκα�  ή δεν αποδεί�ξεί ο� τί: α) δεν βρί�σκεταί σε μί�α απο�  τίς καταστα� σείς
της παραγρα� φου 2.2.3 της παρου� σας δίακη� ρυξης καί β) πληροί�  τα σχετίκα�  κρίτη� ρία ποίοτίκη� ς επίλογη� ς τα οποί�α
ε�χουν καθορίστεί� συ� μφωνα με τίς παραγρα� φους 2.2.4 -2.2.8 της παρου� σας δίακη� ρυξης, η δίαδίκασί�α ματαίω� νεταί. 

Η  δίαδίκασί�α  ελε�γχου  των  παραπα� νω  δίκαίολογητίκω� ν  ολοκληρω� νεταί  με  τη  συ� νταξη  πρακτίκου�  απο�  την
Επίτροπη�  του  Δίαγωνίσμου� ,  στο οποί�ο  αναγρα� φεταί  η  τυχο� ν  συμπλη� ρωση  δίκαίολογητίκω� ν  συ� μφωνα με  ο� σα
ορί�ζονταί ανωτε�ρω (παρα� γραφος 3.1.2.1.) καί τη δίαβί�βαση�  του στο αποφαίνο� μενο ο� ργανο της αναθε�τουσας αρχη� ς
γία τη λη� ψη απο� φασης εί�τε γία την κατακυ� ρωση της συ� μβασης εί�τε γία τη ματαί�ωση της δίαδίκασί�ας. 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης97 

3.3.1. Τα  αποτελε�σματα  του  ελε�γχου  των  παραπα� νω  δίκαίολογητίκω� ν  καί  της  είση� γησης  της  Επίτροπη� ς
επίκυρω� νονταί με την απο� φαση κατακυ� ρωσης, στην οποί�α ενσωματω� νεταί η απο� φαση ε�γκρίσης των πρακτίκω� ν
των περ. α & β της παρ. 2 του α� ρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί� αξίολο� γησης των δίκαίολογητίκω� ν συμμετοχη� ς,
της τεχνίκη� ς καί της οίκονομίκη� ς προσφορα� ς).   

96 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
97 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016
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Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  σε  όλους  τους
οικονομικούς  φορείς  που  έλαβαν  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης,  εκτός  από  όσους  αποκλείστηκαν
οριστικά,  ίδί�ως δυνα� μεί της παρ. 1 του α� ρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απο� φαση κατακυ� ρωσης, στην οποί�α
αναφε�ρονταί υποχρεωτίκα�  οί προθεσμί�ες γία την αναστολη�  της συ� ναψης συ� μβασης, συ� μφωνα με τα α� ρθρα 360
ε�ως 372 του ν. 4412/2016, μαζί� με αντί�γραφο ο� λων των πρακτίκω� ν της δίαδίκασί�ας ελε�γχου καί αξίολο� γησης των
προσφορω� ν, καί, επίπλε�ον, αναρτα�  τα δίκαίολογητίκα�  του προσωρίνου�  αναδο� χου στα «Συνημμε�να Ηλεκτρονίκου�
Δίαγωνίσμου� ». Μετα�  την ε�κδοση καί κοίνοποί�ηση της απο� φασης κατακυ� ρωσης οί προσφε�ροντες λαμβα� νουν γνω� ση
των λοίπω� ν συμμετεχο� ντων στη δίαδίκασί�α καί των στοίχεί�ων που υποβλη� θηκαν απο�  αυτου� ς,  με ενε�ργείες της
αναθε�τουσας  αρχη� ς98.  Κατα�  της  απο� φασης  κατακυ� ρωσης  χωρεί�  προδίκαστίκη�  προσφυγη�  ενω� πίον  της  ΑΕΠΠ,
συ� μφωνα με την παρα� γραφο 3.4 της παρου� σας. Δεν επίτρε�πεταί η α� σκηση α� λλης δίοίκητίκη� ς προσφυγη� ς κατα�  της
ανωτε�ρω απο� φασης.99

3.3.2. Η απο� φαση κατακυ� ρωσης καθί�σταταί ορίστίκη� , εφο� σον συντρε�ξουν οί ακο� λουθες πρου5 ποθε�σείς σωρευτίκα� :

α) κοίνοποίηθεί� η απο� φαση κατακυ� ρωσης σε ο� λους τους οίκονομίκου� ς φορεί�ς που δεν ε�χουν αποκλείστεί� ορίστίκα� , 
β) παρε�λθεί α� πρακτη η προθεσμί�α α� σκησης προδίκαστίκη� ς προσφυγη� ς η�  σε περί�πτωση α� σκησης, παρε�λθεί α� πρα-
κτη η προθεσμί�α α� σκησης αί�τησης αναστολη� ς κατα�  της απο� φασης της ΑΕΠΠ καί σε περί�πτωση α� σκησης αί�τησης
αναστολη� ς κατα�  της απο� φασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί� απο� φαση επί� της αί�τησης, με την επίφυ� λαξη της χορη� γησης προ-
σωρίνη� ς δίαταγη� ς, συ� μφωνα με ο� σα ορί�ζονταί  στο τελευταί�ο εδα� φίο της παρ.   4 του α� ρθρου 372   του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί�  επίτυχω� ς ο προσυμβατίκο� ς ε�λεγχος απο�  το Ελεγκτίκο�  Συνε�δρίο, συ� μφωνα με τα α� ρθρα 324 ε�ως
327 του ν. 4700/2020, εφο� σον απαίτεί�ταί,
καί 
δ) ο  προσωρίνο� ς ανα� δοχος, υποβα� λλεί, στην περί�πτωση που απαίτεί�ταί καί ε�πείτα απο�  σχετίκη�  προ� σκληση, υπευ� -
θυνη δη� λωση, που υπογρα� φεταί συ� μφωνα με ο� σα ορί�ζονταί στο α� ρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποί�α δηλω� νε-
ταί  ο� τί,  δεν  ε�χουν  επε�λθεί  στο  προ� σωπο�  του  οψίγενεί�ς  μεταβολε�ς  κατα�  την  ε�ννοία  του α� ρθρου  104 του  ν.
4412/2016 καί  μο� νον  στην περί�πτωση του προσυμβατίκου�  ελε�γχου η�  της α� σκησης προδίκαστίκη� ς  προσφυγη� ς
κατα�  της απο� φασης κατακυ� ρωσης. Η υπευ� θυνη δη� λωση ελε�γχεταί απο�  την αναθε�τουσα αρχη�  καί μνημονευ� εταί στο
συμφωνητίκο� .  Εφο� σον δηλωθου� ν  οψίγενεί�ς  μεταβολε�ς,  η δη� λωση ελε�γχεταί  απο�  την Επίτροπη�  Δίαγωνίσμου� ,  η
οποί�α είσηγεί�ταί προς το αρμο� δίο αποφαίνο� μενο ο� ργανο.

Μετα�  απο�  την ορίστίκοποί�ηση της απο� φασης κατακυ� ρωσης η αναθε�τουσα αρχη�  προσκαλεί� τον ανα� δοχο, με�σω της
λείτουργίκο� τητας της «Επίκοίνωνί�ας» του ηλεκτρονίκου�  δίαγωνίσμου�  στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσε�λθεί γία υπογραφη�
του συμφωνητίκου� , θε�τοντα� ς του προθεσμί�α  δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν απο�  την κοίνοποί�ηση της σχετίκη� ς είδίκη� ς
προ� σκλησης. Η συ� μβαση θεωρεί�ταί συναφθεί�σα με την κοίνοποί�ηση της προ� σκλησης του προηγου� μενου εδαφί�ου
στον ανα� δοχο. 

Στην  περί�πτωση  που  ο  ανα� δοχος  δεν  προσε�λθεί  να  υπογρα� ψεί  το  ως  α� νω  συμφωνητίκο�  με�σα  στην  τεθεί�σα
προθεσμί�α, με την επίφυ� λαξη αντίκείμενίκω� ν λο� γων ανωτε�ρας βί�ας, κηρυ� σσεταί ε�κπτωτος, καταπί�πτεί υπε�ρ της
αναθε�τουσας αρχη� ς η εγγυητίκη�  επίστολη�  συμμετοχη� ς του καί ακολουθεί�ταί η ί�δία, ως α� νω δίαδίκασί�α, γία τον
προσφε�ροντα που υπε�βαλε την  αμε�σως επο� μενη πλε�ον συμφε�ρουσα απο�  οίκονομίκη�  α� ποψη προσφορα� . 

Αν κανε�νας απο�  τους προσφε�ροντες δεν προσε�λθεί γία την υπογραφη�  του συμφωνητίκου� , η δίαδίκασί�α ανα� θεσης
ματαίω� νεταί συ� μφωνα με την παρα� γραφο 3.5 της παρου� σας δίακη� ρυξης.  Στην περί�πτωση αυτη� ,  η αναθε�τουσα
αρχη�  μπορεί�  να αναζητη� σεί  αποζημί�ωση,  πε�ρα απο�  την καταπί�πτουσα εγγυητίκη�  επίστολη� ,  ίδί�ως δυνα� μεί  των
α� ρθρων 197 καί 198 ΑΚ.

Εα� ν η αναθε�τουσα αρχη�  δεν απευθυ� νεί την είδίκη�  προ� σκληση γία την υπογραφη�  του συμφωνητίκου�  εντο� ς χρονίκου�
δίαστη� ματος εξη� ντα (60) ημερω� ν απο�  την ορίστίκοποί�ηση της απο� φασης κατακυ� ρωσης, με την επίφυ� λαξη της
υ� παρξης επίτακτίκου�  λο� γου δημο� σίου συμφε�ροντος η�  αντίκείμενίκω� ν λο� γων ανωτε�ρας βί�ας, ο ανα� δοχος δίκαίου� ταί

98  Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
99 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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να απε�χεί  απο�  την υπογραφη�  του συμφωνητίκου� ,  χωρί�ς  να εκπε�σεί  η εγγυ� ηση συμμετοχη� ς  του,  καθω� ς καί να
αναζητη� σεί αποζημί�ωση ίδί�ως δυνα� μεί των α� ρθρων 197 καί 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κα� θε ενδίαφερο� μενος, ο οποί�ος ε�χεί η�  εί�χε συμφε�ρον να του ανατεθεί� η συγκεκρίμε�νη δημο� σία συ� μβαση καί ε�χεί
υποστεί� η�  ενδε�χεταί να υποστεί� ζημί�α απο�  εκτελεστη�  πρα� ξη η�  παρα� λείψη της αναθε�τουσας αρχη� ς κατα�  παρα� βαση
της ευρωπαί5κη� ς  ενωσίακη� ς  η�  εσωτερίκη� ς  νομοθεσί�ας  στον τομε�α των δημοσί�ων συμβα� σεων,  ε�χεί  δίκαί�ωμα να
προσφυ� γεί  στην  ανεξα� ρτητη  Αρχη�  Εξε�τασης  Προδίκαστίκω� ν  Προσφυγω� ν  (ΑΕΠΠ),  συ� μφωνα  με  τα  είδίκο� τερα
ορίζο� μενα στα α� ρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 καί 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφο� μενος με προδίκαστίκη�  προσφυγη� , κατα�
πρα� ξης η�  παρα� λείψης της αναθε�τουσας αρχη� ς, προσδίορί�ζοντας είδίκω� ς τίς νομίκε�ς καί πραγματίκε�ς αίτία� σείς που
δίκαίολογου� ν το αί�τημα�  του100 .

Σε περί�πτωση προσφυγη� ς κατα�  πρα� ξης της αναθε�τουσας αρχη� ς, η προθεσμί�α γία την α� σκηση της προδίκαστίκη� ς
προσφυγη� ς εί�ναί:

(α) δε�κα (10) ημε�ρες απο�  την κοίνοποί�ηση της προσβαλλο� μενης πρα� ξης στον ενδίαφερο� μενο οίκονομίκο�  φορε�α αν
η πρα� ξη κοίνοποίη� θηκε με ηλεκτρονίκα�  με�σα η�  τηλεομοίοτυπί�α η�  

(β) δεκαπε�ντε (15) ημε�ρες απο�  την κοίνοποί�ηση της προσβαλλο� μενης πρα� ξης σε αυτο� ν αν χρησίμοποίη� θηκαν α� λλα
με�σα επίκοίνωνί�ας, α� λλως  

(γ) δε�κα (10) ημε�ρες απο�  την πλη� ρη, πραγματίκη�  η�  τεκμαίρο� μενη, γνω� ση της πρα� ξης που βλα� πτεί τα συμφε�ροντα
του ενδίαφερο� μενου οίκονομίκου�  φορε�α. Είδίκα�  γία την α� σκηση προσφυγη� ς κατα�  προκη� ρυξης, η πλη� ρης γνω� ση
αυτη� ς τεκμαί�ρεταί μετα�  την πα� ροδο δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν απο�  τη δημοσί�ευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περί�πτωση παρα� λείψης που αποδί�δεταί στην αναθε�τουσα αρχη� , η προθεσμί�α γία την α� σκηση της προδίκαστίκη� ς
προσφυγη� ς εί�ναί δεκαπε�ντε (15) ημε�ρες απο�  την επομε�νη της συντε�λεσης της προσβαλλο� μενης παρα� λείψης101 .

Οί προθεσμί�ες ως προς την υποβολη�  των προδίκαστίκω� ν προσφυγω� ν καί των παρεμβα� σεων αρχί�ζουν την επομε�νη
της ημε�ρας της προαναφερθεί�σας κατα�  περί�πτωση κοίνοποί�ησης η�  γνω� σης καί λη� γουν ο� ταν περα� σεί ολο� κληρη η
τελευταί�α ημε�ρα καί ω� ρα 23:59:59 καί,  αν αυτη�  εί�ναί εξαίρετε�α η�  Σα� ββατο,  ο� ταν περα� σεί ολο� κληρη η επομε�νη
εργα� σίμη ημε�ρα καί ω� ρα 23:59:59102.

Η  προδίκαστίκη�  προσφυγη�  συντα� σσεταί  υποχρεωτίκα�  με  τη  χρη� ση  του  τυποποίημε�νου  εντυ� που  του
Παραρτη� ματος Ι  του π.δ/τος 39/2017 καί κατατί�θεταί ηλεκτρονίκα�  με�σω της λείτουργίκο� τητας «Επίκοίνωνί�α»
στην ηλεκτρονίκη�  περίοχη�  του συγκεκρίμε�νου δίαγωνίσμου� , επίλε�γοντας την ε�νδείξη «Προδίκαστίκη�  Προσφυγη� »
συ� μφωνα με το α� ρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμη� θείες καί Υπηρεσί�ες.

Γία το παραδεκτο�  της α� σκησης της προδίκαστίκη� ς προσφυγη� ς κατατί�θεταί παρα� βολο απο�  τον προσφευ� γοντα υπε�ρ
του Ελληνίκου�  Δημοσί�ου, συ� μφωνα με ο� σα ορί�ζονταί στο α� ρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επίστροφη�  του παραβο� λου
στον προσφευ� γοντα γί�νεταί: 

α)  σε  περί�πτωση  ολίκη� ς  η�  μερίκη� ς  αποδοχη� ς  της  προσφυγη� ς  του,  β)  ο� ταν  η  αναθε�τουσα  αρχη�  ανακαλεί�  την
προσβαλλο� μενη πρα� ξη η�  προβαί�νεί στην οφείλο� μενη ενε�ργεία πρίν απο�  την ε�κδοση της απο� φασης της ΑΕΠΠ επί�
της προσφυγη� ς, γ) σε περί�πτωση παραί�τησης του προσφευ� γοντα απο�  την προσφυγη�  του ε�ως καί δε�κα (10) ημε�ρες
απο�  την κατα� θεση της προσφυγη� ς. 

Η προθεσμί�α γία την α� σκηση της προδίκαστίκη� ς προσφυγη� ς καί η α� σκηση�  της κωλυ� ουν τη συ� ναψη της συ� μβασης
επί� ποίνη�  ακυρο� τητας, η οποί�α δίαπίστω� νεταί με απο� φαση της ΑΕΠΠ μετα�  απο�  α� σκηση προδίκαστίκη� ς προσφυγη� ς,
συ� μφωνα με το α� ρθρο 368 του ν. 4412/2016 καί 20 π.δ. 39/2017. 

100 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
101 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
102 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Όμως, μο� νη η α� σκηση της προδίκαστίκη� ς προσφυγη� ς δεν κωλυ� εί την προ� οδο της δίαγωνίστίκη� ς δίαδίκασί�ας, υπο�
την  επίφυ� λαξη  χορη� γησης  απο�  το  Κλίμα� κίο  προσωρίνη� ς  προστασί�ας  συ� μφωνα  με  το  α� ρθρο  366  παρ.  1-2  ν.
4412/2016 καί 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγου� μενη παρα� γραφος δεν εφαρμο� ζεταί στην περί�πτωση που, κατα�  τη δίαδίκασί�α συ� ναψης της παρου� σας
συ� μβασης, υποβληθεί� μο� νο μί�α (1) προσφορα� .

Μετα�  την, κατα�  τα ως α� νω, ηλεκτρονίκη�  κατα� θεση της προδίκαστίκη� ς προσφυγη� ς η αναθε�τουσα αρχη� ,  με�σω της
λείτουργί�ας «Επίκοίνωνί�α»  : 

α)  Κοίνοποίεί�  την  προσφυγη�  το  αργο� τερο  ε�ως  την  επομε�νη  εργα� σίμη  ημε�ρα  απο�  την  κατα� θεση�  της  σε  κα� θε
ενδίαφερο� μενο τρί�το, ο οποί�ος μπορεί�  να θί�γεταί απο�  την αποδοχη�  της προσφυγη� ς, προκείμε�νου να ασκη� σεί το,
προβλεπο� μενο απο�  τα α� ρθρα 362 παρ. 3 καί 7 π.δ. 39/2017, δίκαί�ωμα παρε�μβαση� ς του στη δίαδίκασί�α εξε�τασης
της  προσφυγη� ς,  γία  τη  δίατη� ρηση  της  ίσχυ� ος  της  προσβαλλο� μενης  πρα� ξης,  προσκομί�ζοντας  ο� λα  τα  κρί�σίμα
ε�γγραφα που ε�χεί στη δία� θεση�  του.

β) Δίαβίβα� ζεί στην ΑΕΠΠ, το αργο� τερο εντο� ς δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν απο�  την ημε�ρα κατα� θεσης, τον πλη� ρη φα� κελο
της υπο� θεσης, τα αποδείκτίκα�  κοίνοποί�ησης στους ενδίαφερο� μενους τρί�τους αλλα�  καί την Έκθεση Απο� ψεω� ν της
επί�  της προσφυγη� ς. Στην Έκθεση Απο� ψεων η αναθε�τουσα αρχη�  μπορεί�  να παραθε�σεί αρχίκη�  η�  συμπληρωματίκη�
αίτίολογί�α γία την υποστη� ρίξη της προσβαλλο� μενης με την προδίκαστίκη�  προσφυγη�  πρα� ξης.

γ)  Κοίνοποίεί�  σε  ο� λα  τα  με�ρη  την  Έκθεση  Απο� ψεων,  τίς  Παρεμβα� σείς  καί  τα  σχετίκα�  ε�γγραφα που  τυχο� ν  τη
συνοδευ� ουν, με�σω του ηλεκτρονίκου�  το� που του δίαγωνίσμου�  το αργο� τερο ε�ως την επομε�νη εργα� σίμη ημε�ρα απο�
την κατα� θεση�  τους.

δ)Συμπληρωματίκα�  υπομνη� ματα κατατί�θενταί απο�  οποίοδη� ποτε απο�  τα με�ρη με�σω της πλατφο� ρμας του ΕΣΗΔΗΣ
το αργο� τερο εντο� ς πε�ντε (5) ημερω� ν απο�  την κοίνοποί�ηση των απο� ψεων της αναθε�τουσας αρχη� ς .

Η α� σκηση της προδίκαστίκη� ς προσφυγη� ς αποτελεί�  πρου5 πο� θεση γία την α� σκηση των ε�νδίκων βοηθημα� των της
αί�τησης αναστολη� ς καί της αί�τησης ακυ� ρωσης του α� ρθρου 372 ν. 4412/2016 κατα�  των εκτελεστω� ν πρα� ξεων η�
παραλεί�ψεων της αναθε�τουσας αρχη� ς .

Β. Όποίος ε�χεί ε�ννομο συμφε�ρον μπορεί� να ζητη� σεί, με το ί�δίο δίκο� γραφο εφαρμοζο� μενων αναλογίκα�  των δίατα� ξε-
ων του π.δ. 18/1989, την αναστολη�  εκτε�λεσης της απο� φασης της ΑΕΠΠ καί την ακυ� ρωση�  της ενω� πίον του αρμοδί� -
ου Δίοίκητίκου�  Δίκαστηρί�ου (Δίοίκητίκο�  Εφετεί�ο Μυτίλη� νης). 

Το αυτο�  ίσχυ� εί καί σε περί�πτωση σίωπηρη� ς απο� ρρίψης της προδίκαστίκη� ς προσφυγη� ς απο�  την Α.Ε.Π.Π. Δίκαί�ωμα
α� σκησης του ως α� νω ε�νδίκου βοηθη� ματος ε�χεί καί η αναθε�τουσα αρχη� , αν η Α.Ε.Π.Π. κα� νεί δεκτη�  την προδίκαστίκη�
προσφυγη� , αλλα�  καί αυτο� ς του οποί�ου ε�χεί γί�νεί εν με�ρεί δεκτη�  η προδίκαστίκη�  προσφυγη� .

Με την απο� φαση της ΑΕΠΠ λογί�ζονταί ως συμπροσβαλλο� μενες καί ο� λες οί συναφεί�ς προς την ανωτε�ρω απο� φαση
πρα� ξείς η�  παραλεί�ψείς της αναθε�τουσας αρχη� ς, εφο� σον ε�χουν εκδοθεί� η�  συντελεστεί� αντίστοί�χως ε�ως τη συζη� τηση
της ως α� νω αί�τησης στο Δίκαστη� ρίο.

Η  αί�τηση  αναστολη� ς  καί  ακυ� ρωσης  περίλαμβα� νεί  μο� νο  αίτία� σείς  που  εί�χαν  προταθεί�  με  την  προδίκαστίκη�
προσφυγη�  η�  αφορου� ν στη δίαδίκασί�α ενω� πίον της Α.Ε.Π.Π. η�  το περίεχο� μενο των αποφα� σεω� ν της. 

Η αναθε�τουσα αρχη� , εφο� σον ασκη� σεί την αί�τηση της παρ. 1 του α� ρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί� να προβα� λεί
καί οψίγενεί�ς ίσχυρίσμου� ς αναφορίκα�  με τους επίτακτίκου� ς λο� γους δημοσί�ου συμφε�ροντος, οί οποί�οί καθίστου� ν
αναγκαί�α την α� μεση ανα� θεση της συ� μβασης.103

Η ως α� νω αί�τηση κατατί�θεταί στο ως αρμο� δίο δίκαστη� ρίο με�σα σε προθεσμί�α δε�κα (10) ημερω� ν απο�   κοίνοποί�ηση
η�  την πλη� ρη γνω� ση της απο� φασης η�  απο�  την παρε�λευση της προθεσμί�ας γία την ε�κδοση της απο� φασης επί�  της
προδίκαστίκη� ς προσφυγη� ς, ενω�  η δίκα� σίμος γία την εκδί�καση της αί�τησης ακυ� ρωσης δεν πρε�πεί να απε�χεί πε�ραν

103  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
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των εξη� ντα (60) ημερω� ν απο�  την κατα� θεση του δίκογρα� φου.104

Αντί�γραφο της αί�τησης με κλη� ση κοίνοποίεί�ταί με τη φροντί�δα του αίτου� ντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθε�τουσα
αρχη� ,  αν  δεν  ε�χεί  ασκη� σεί  αυτη�  την  αί�τηση,  καί  προς  κα� θε  τρί�το  ενδίαφερο� μενο,  την  κλη� τευση  του  οποί�ου
δίατα� σσεί με πρα� ξη του ο Προ� εδρος η�  ο προεδρευ� ων του αρμο� δίου Δίκαστηρί�ου η�  Τμη� ματος ε�ως την επο� μενη
ημε�ρα απο�  την κατα� θεση της αί�τησης. Ο αίτω� ν υποχρεου� ταί επί�  ποίνη�  απαραδε�κτου του ενδί�κου βοηθη� ματος να
προβεί�  στίς παραπα� νω κοίνοποίη� σείς εντο� ς αποκλείστίκη� ς προθεσμί�ας δυ� ο (2) ημερω� ν απο�  την ε�κδοση καί την
παραλαβη�  της ως α� νω πρα� ξης του Δίκαστηρί�ου. Εντο� ς αποκλείστίκη� ς προθεσμί�ας δε�κα (10) ημερω� ν απο�  την ως
α� νω  κοίνοποί�ηση  της  αί�τησης  κατατί�θεταί  η  παρε�μβαση  καί  δίαβίβα� ζονταί  ο  φα� κελος  καί  οί  απο� ψείς  των
παθητίκω� ς  νομίμοποίου� μενων.  Εντο� ς  της  ί�δίας  προθεσμί�ας  κατατί�θενταί  στο  Δίκαστη� ρίο  καί  τα  στοίχεί�α  που
υποστηρί�ζουν τους ίσχυρίσμου� ς των δίαδί�κων.

Επίπρο� σθετα, η παρε�μβαση κοίνοποίεί�ταί με επίμε�λεία του παρεμβαί�νοντος στα λοίπα�  με�ρη της δί�κης εντο� ς δυ� ο (2)
ημερω� ν  απο�  την  κατα� θεση�  της,  αλλίω� ς  λογί�ζεταί  ως  απαρα� δεκτη.  Το  δίατακτίκο�  της  δίκαστίκη� ς  απο� φασης
εκδί�δεταί  εντο� ς  δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν απο�  τη συζη� τηση της αί�τησης η�  απο�  την προθεσμί�α  γία την υποβολη�
υπομνημα� των.

Η προθεσμί�α γία την α� σκηση καί η α� σκηση της αί�τησης ενω� πίον του αρμοδί�ου δίκαστηρί�ου κωλυ� ουν τη συ� ναψη
της συ� μβασης με�χρί την ε�κδοση της ορίστίκη� ς δίκαστίκη� ς απο� φασης, εκτο� ς εα� ν με προσωρίνη�  δίαταγη�  ο αρμο� δίος
δίκαστη� ς αποφανθεί�  δίαφορετίκα� . Επί�σης, η προθεσμί�α γία την α� σκηση καί η α� σκηση�  της αί�τησης κωλυ� ουν την
προ� οδο της δίαδίκασί�ας ανα� θεσης γία χρονίκο�  δία� στημα δεκαπε�ντε (15) ημερω� ν απο�  την α� σκηση της αί�τησης,
εκτο� ς εα� ν με την προσωρίνη�  δίαταγη�  ο αρμο� δίος δίκαστη� ς αποφανθεί� δίαφορετίκα� .105 Γία την α� σκηση της αίτη� σεως
κατατί�θεταί παρα� βολο, συ� μφωνα με τα είδίκο� τερα ορίζο� μενα στο α� ρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν  ο  ενδίαφερο� μενος  δεν  αίτη� θηκε  η�  αίτη� θηκε  ανεπίτυχω� ς  την  αναστολη�  καί  η  συ� μβαση  υπογρα� φηκε  καί  η
εκτε�λεση�  της ολοκληρω� θηκε πρίν απο�  τη συζη� τηση της αί�τησης, εφαρμο� ζεταί αναλο� γως η παρ. 2 του α� ρθρου 32
του π.δ. 18/1989. 

Αν το δίκαστη� ρίο ακυρω� σεί πρα� ξη η�  παρα� λείψη της αναθε�τουσας αρχη� ς μετα�  τη συ� ναψη της συ� μβασης, το κυ� ρος
της  τελευταί�ας  δεν  θί�γεταί,  εκτο� ς  αν  πρίν  απο�  τη  συ� ναψη  αυτη� ς  εί�χε  ανασταλεί�  η  δίαδίκασί�α  συ� ναψης  της
συ� μβασης. Στην περί�πτωση που η συ� μβαση δεν εί�ναί α� κυρη, ο ενδίαφερο� μενος δίκαίου� ταί να αξίω� σεί αποζημί�ωση,
συ� μφωνα με τα αναφερο� μενα στο α� ρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με  την  επίφυ� λαξη  των  δίατα� ξεων  του  ν.  4412/2016,  γία  την  εκδί�καση  των  δίαφορω� ν  του  παρο� ντος  α� ρθρου
εφαρμο� ζονταί οί δίατα� ξείς του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθε�τουσα αρχη�  ματαίω� νεί η�  δυ� ναταί να ματαίω� σεί εν ο� λω η�  εν με�ρεί, αίτίολογημε�να, τη δίαδίκασί�α ανα� θεσης,
γία τους λο� γους καί υπο�  τους ο� ρους του α� ρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετα�  απο�  γνω� μη της αρμο� δίας Επίτροπη� ς
του Δίαγωνίσμου� . 

Επί�σης, αν δίαπίστωθου� ν σφα� λματα η�  παραλεί�ψείς σε οποίοδη� ποτε στα� δίο της δίαδίκασί�ας ανα� θεσης, μπορεί�, μετα�
απο�  γνω� μη της ως α� νω Επίτροπη� ς, να ακυρω� σεί μερίκω� ς τη δίαδίκασί�α η�  να αναμορφω� σεί ανα� λογα το αποτε�λεσμα�
της η�  να αποφασί�σεί την επανα� ληψη�  της απο�  το σημεί�ο που εμφίλοχω� ρησε το σφα� λμα η�  η παρα� λείψη. 

Είδίκο� τερα, η αναθε�τουσα αρχη�  ματαίω� νεί τη δίαδίκασί�α συ� ναψης ο� ταν αυτη�  αποβεί� α� γονη εί�τε λο� γω μη υποβολη� ς
προσφορα� ς εί�τε λο� γω απο� ρρίψης ο� λων των προσφορω� ν, καθω� ς καί στην περί�πτωση του δευτε�ρου εδαφί�ου της
παρ. 7 του α� ρθρου 105, περί� κατακυ� ρωσης καί συ� ναψης συ� μβασης.

Επί�σης μπορεί�  να ματαίω� σεί τη δίαδίκασί�α:  α) λο� γω παρα� τυπης δίεξαγωγη� ς της δίαδίκασί�ας ανα� θεσης, εκτο� ς εα� ν
μπορεί�  να θεραπευ� σεί το σφα� λμα η�  την παρα� λείψη συ� μφωνα με την παρ. 3 του α� ρθρου 106 , β) αν οί οίκονομίκε�ς
καί  τεχνίκε�ς  παρα� μετροί  που  σχετί�ζονταί  με  τη  δίαδίκασί�α  ανα� θεσης  α� λλαξαν  ουσίωδω� ς  καί  η  εκτε�λεση  του

104  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
105  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
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συμβατίκου�  αντίκείμε�νου δεν ενδίαφε�ρεί πλε�ον την αναθε�τουσα αρχη�  η�  τον φορε�α γία τον οποί�ο προορί�ζεταί το
υπο�  ανα� θεση αντίκεί�μενο, γ) αν λο� γω ανωτε�ρας βί�ας, δεν εί�ναί δυνατη�  η κανονίκη�  εκτε�λεση της συ� μβασης, δ) αν η
επίλεγεί�σα προσφορα�  κρίθεί�  ως μη συμφε�ρουσα απο�  οίκονομίκη�  α� ποψη, ε) στην περί�πτωση των παρ. 3 καί 4 του
α� ρθρου 97, περί�  χρο� νου ίσχυ� ος προσφορω� ν, στ) γία α� λλους επίτακτίκου� ς λο� γους δημοσί�ου συμφε�ροντος, ο� πως
ίδί�ως, δημο� σίας υγεί�ας η�  προστασί�ας του περίβα� λλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης καί καλη� ς λείτουργί�ας: 

Γία την υπογραφη�  της συ� μβασης απαίτεί�ταί η παροχη�  εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης, συ� μφωνα με το α� ρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, το υ� ψος της οποί�ας ανε�ρχεταί σε ποσοστο�  4% επί�  της εκτίμω� μενης αξί�ας της συ� μβασης  καί
κατατί�θεταί με�χρί καί την υπογραφη�  του συμφωνητίκου� . 

Η  εγγυ� ηση  καλη� ς  εκτε�λεσης,  προκείμε�νου  να  γί�νεί  αποδεκτη� ,  πρε�πεί  να  περίλαμβα� νεί  κατ'  ελα� χίστον  τα
αναφερο� μενα στην παρα� γραφο 2.1.5. στοίχεί�α της παρου� σας καί επίπλε�ον τον αρίθμο�  καί τον τί�τλο της σχετίκη� ς
συ� μβασης.  Το  περίεχο� μενο�  της  εί�ναί  συ� μφωνο  με  το  υπο� δείγμα  που  περίλαμβα� νεταί  στο  Παρα� ρτημα  V της
Δίακη� ρυξης  καί τα ορίζο� μενα στο α� ρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης της συ� μβασης καλυ� πτεί συνολίκα�  καί χωρί�ς δίακρί�σείς την εφαρμογη�  ο� λων των ο� ρων
της συ� μβασης καί κα� θε απαί�τηση της αναθε�τουσας αρχη� ς ε�ναντί του αναδο� χου.

Σε περί�πτωση τροποποί�ησης της συ� μβασης κατα�  την παρα� γραφο 4.5, η οποί�α συνεπα� γεταί αυ� ξηση της συμβατίκη� ς
αξί�ας,  ο ανα� δοχος οφεί�λεί  να καταθε�σεί  με�χρί  την υπογραφη�  της τροποποίημε�νης  συ� μβασης,  συμπληρωματίκη�
εγγυ� ηση καλη� ς εκτε�λεσης, το υ� ψος της οποί�ας ανε�ρχεταί σε ποσοστο�  4% επί� του ποσου�  της αυ� ξησης της αξί�ας της
συ� μβασης. 

Η  εγγυ� ηση  καλη� ς  εκτε�λεσης  καταπί�πτεί  υπε�ρ  της  αναθε�τουσας  αρχη� ς  στην  περί�πτωση  παραβί�ασης,  απο�  τον
ανα� δοχο, των ο� ρων της συ� μβασης, ο� πως αυτη�  είδίκο� τερα ορί�ζεί. 

Ο χρο� νος ίσχυ� ος της εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης πρε�πεί να εί�ναί μεγαλυ� τερος απο�  τον συμβατίκο�  χρο� νο φο� ρτωσης η�
παρα� δοσης, γία δία� στημα δυ� ο (2) μηνω� ν.

Η/Οί εγγυ� ηση/είς καλη� ς εκτε�λεσης επίστρε�φεταί/ονταί στο συ� νολο�  του/ς μετα�  απο�  την ποσοτίκη�  καί ποίοτίκη�
παραλαβη�  του συνο� λου του αντίκείμε�νου της συ� μβασης.

Σε περί�πτωση που στο πρωτο� κολλο ορίστίκη� ς καί ποσοτίκη� ς παραλαβη� ς αναφε�ρονταί παρατηρη� σείς η�  υπα� ρχεί
εκπρο� θεσμη  παρα� δοση,  η  επίστροφη�  των  εγγυη� σεων  καλη� ς  εκτε�λεσης  γί�νεταί  μετα�  απο�  την  αντίμετω� πίση,
συ� μφωνα με ο� σα προβλε�πονταί, των παρατηρη� σεων καί του εκπρο� θεσμου. 

4.1.2.  Εγγυ� ηση καλη� ς λείτουργί�ας

Απαίτεί�ταί  η  προσκο� μίση  «εγγυ� ησης  καλη� ς  λείτουργί�ας»  γία  την  αποκατα� σταση  των  ελαττωμα� των  που
ανακυ� πτουν η�  των ζημίω� ν που προκαλου� νταί απο�  δυσλείτουργί�α των αυτοκίνη� των καί μηχανημα� των κατα�  την
περί�οδο εγγυ� ησης καλη� ς λείτουργί�ας. Το υ� ψος της εγγυ� ησης καλη� ς λείτουργί�ας ορί�ζεταί σε ποσοστο�  2 % επί�  της
εκτίμω� μενης αξί�ας της συ� μβασης χωρί�ς ΦΠΑ καί γία χρονίκο�  δία� στημα συ� μφωνα με το Παρα� ρτημα Ι της παρου� σας,
γία τα εί�δη κα� θε ομα� δας, τουλα� χίστον δω� δεκα (12) μηνω� ν απο�  την ημερομηνί�α της ορίστίκη� ς παραλαβη� ς ε�καστου
εί�δους.

Η ανωτε�ρω εγγυ� ηση κατατί�θεταί μετα�  απο�  την λη� ψη ίσχυ� ος της εγγυ� ησης καλη� ς εκτε�λεσης καί η επίστροφη�  της
λαμβα� νεί  χω� ρα  μετα�  απο�  την  ολοκλη� ρωση  της  περίο� δου  εγγυ� ησης  καλη� ς  λείτουργί�ας,  συ� μφωνα  καί  με  τα
ορίζο� μενα στην παρα� γραφο 6.6 της παρου� σας106.

106 Άρθρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016

σελ. 48



4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατα�  την εκτε�λεση της συ� μβασης εφαρμο� ζονταί οί δίατα� ξείς του ν. 4412/2016, οί ο� ροί της παρου� σας δίακη� ρυξης
καί συμπληρωματίκα�  ο Αστίκο� ς Κω� δίκας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατα�  την εκτε�λεση της συ� μβασης ο ανα� δοχος τηρεί� τίς υποχρεω� σείς στους τομεί�ς του περίβαλλοντίκου� , κοί-
νωνίκοασφαλίστίκου�  καί εργατίκου�  δίκαί�ου, που ε�χουν θεσπίσθεί�  με το δί�καίο της Ένωσης, το εθνίκο�  δί�καίο, συλ-
λογίκε�ς συμβα� σείς η�  δίεθνεί�ς δίατα� ξείς περίβαλλοντίκου� , κοίνωνίκοασφαλίστίκου�  καί εργατίκου�  δίκαί�ου, οί οποί�ες
απαρίθμου� νταί στο Παρα� ρτημα X του Προσαρτη� ματος Α΄  .  
Η τη� ρηση των εν λο� γω υποχρεω� σεων απο�  τον ανα� δοχο καί τους υπεργολα� βους του ελε�γχεταί καί βεβαίω� νεταί απο�
τα ο� ργανα που επίβλε�πουν την εκτε�λεση της συ� μβασης καί τίς αρμο� δίες δημο� σίες αρχε�ς καί υπηρεσί�ες που ενερ-
γου� ν εντο� ς των ορί�ων της ευθυ� νης καί της αρμοδίο� τητα� ς τους.

4.3.2 Στίς συμβα� σείς προμηθείω� ν προί5ο� ντων που εμπί�πτουν στο πεδί�ο εφαρμογη� ς του ν. 2939/2001, επίπλε�ον του
ο� ρου της παρ. 4.3.1 περίλαμβα� νεταί ο ο� ρος ο� τί ο ανα� δοχος υποχρεου� ταί κατα�  την υπογραφη�  της συ� μβασης καί καθ’
ο� λη τη δία� ρκεία εκτε�λεσης να τηρεί� τίς υποχρεω� σείς των παραγρα� φων 2 καί 11 του α� ρθρου 4β η�  καί της παρ. 1 του
α� ρθρου 12 η�  καί της παρ. 1 του α� ρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τη� ρηση των υποχρεω� σεων ελε�γχεταί απο�  την ανα-
θε�τουσα αρχη�  με�σω του αρχεί�ου δημοσίοποί�ησης εγγεγραμμε�νων παραγωγω� ν στο Εθνίκο�  Μητρω� ο Παραγωγω� ν
(ΕΜΠΑ) που τηρεί�ταί στην ηλεκτρονίκη�  σελί�δα του Ε.Ο.ΑΝ. εντο� ς της προθεσμί�ας της παραγρα� φου 4 του α� ρθρου
105   του ν. 4412/2016   καί αποτελεί� πρου5 πο� θεση γία την υπογραφη�  του συμφωνητίκου� , στο οποί�ο γί�νεταί υποχρε-
ωτίκα�  μνεί�α του αρίθμου�  ΕΜΠΑ του υπο� χρεου παραγωγου� . Η μη τη� ρηση των υποχρεω� σεων της παρου� σας παρα-
γρα� φου ε�χεί τίς συνε�πείες της παραγρα� φου   7 του α� ρθρου 105   του ν. 4412/2016.  107  .  

4.3.3.   Ο ανα� δοχος δεσμευ� εταί ο� τί :   

α) σε ο� λα τα στα� δία που προηγη� θηκαν της συ� μβασης δεν ενη� ργησε αθε�μίτα, παρα� νομα η�  καταχρηστίκα�  καί ο� τί θα
εξακολουθη� σεί να μην ενεργεί� κατ` αυτο� ν τον τρο� πο κατα�  το στα� δίο εκτε�λεσης της συ� μβασης, 

β) ο� τί θα δηλω� σεί αμελλητί�  στην αναθε�τουσα αρχη� ,  απο�  τη στίγμη�  που λα� βεί γνω� ση,  οποίαδη� ποτε κατα� σταση
(ακο� μη καί ενδεχο� μενη) συ� γκρουσης συμφερο� ντων (προσωπίκω� ν, οίκογενείακω� ν, οίκονομίκω� ν, πολίτίκω� ν η�  α� λλων
κοίνω� ν  συμφερο� ντων,  συμπερίλαμβανομε�νων καί  αντίκρουο� μενων επαγγελματίκω� ν  συμφερο� ντων) μεταξυ�  των
νομί�μων η�  εξουσίοδοτημε�νων εκπροσω� πων του καθω� ς καί υπαλλη� λων η�  συνεργατω� ν τους οποί�ους απασχολεί� στην
εκτε�λεση της συ� μβασης (π.χ. με συ� μβαση υπεργολαβί�ας) καί μελω� ν του προσωπίκου�  της αναθε�τουσας αρχη� ς που
εμπλε�κονταί καθ’ οίονδη� ποτε τρο� πο στη δίαδίκασί�α εκτε�λεσης της συ� μβασης η� /καί μπορου� ν να επηρεα� σουν την
ε�κβαση καί τίς αποφα� σείς της αναθε�τουσας αρχη� ς περί� την εκτε�λεση�  της, οποτεδη� ποτε καί εα� ν η κατα� σταση αυτη�
προκυ� ψεί κατα�  τη δία� ρκεία εκτε�λεσης της συ� μβασης  108  .   

Οί υποχρεω� σείς καί οί απαγορευ� σείς της ρη� τρας αυτη� ς ίσχυ� ουν, αν ο ανα� δοχος εί�ναί ε�νωση, γία ο� λα τα με�λη της
ε�νωσης,  καθω� ς  καί  γία  τους  υπεργολα� βους  που  χρησίμοποίεί�.  Στο  συμφωνητίκο�  περίλαμβα� νεταί  σχετίκη�
δεσμευτίκη�  δη� λωση το� σο του αναδο� χου ο� σο καί των υπεργολα� βων του. 

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο  Ανα� δοχος  δεν  απαλλα� σσεταί  απο�  τίς  συμβατίκε�ς  του  υποχρεω� σείς  καί  ευθυ� νες  λο� γω  ανα� θεσης  της
εκτε�λεσης  τμη� ματος/τμημα� των της  συ� μβασης σε  υπεργολα� βους.  Η τη� ρηση  των υποχρεω� σεων της  παρ.  2  του
α� ρθρου 18 του ν. 4412/2016 απο�  υπεργολα� βους δεν αί�ρεί την ευθυ� νη του κυρί�ου αναδο� χου. 

4.4.2. Κατα�  την υπογραφη�  της συ� μβασης ο κυ� ρίος ανα� δοχος υποχρεου� ταί να αναφε�ρεί στην αναθε�τουσα αρχη�  το
ο� νομα, τα στοίχεί�α επίκοίνωνί�ας καί τους νο� μίμους εκπροσω� πους των υπεργολα� βων του, οί οποί�οί συμμετε�χουν

107 Άρθρο 130 ν.4412/2016
108       Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016
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στην  εκτε�λεση  αυτη� ς,  εφο� σον  εί�ναί  γνωστα�  τη  συγκεκρίμε�νη  χρονίκη�  στίγμη� .   Επίπλε�ον,  υποχρεου� ταί  να
γνωστοποίεί�  στην  αναθε�τουσα αρχη�  κα� θε  αλλαγη�  των πληροφορίω� ν  αυτω� ν,  κατα�  τη  δία� ρκεία  της  συ� μβασης,
καθω� ς  καί  τίς  απαίτου� μενες  πληροφορί�ες  σχετίκα�  με  κα� θε  νε�ο  υπεργολα� βο,  τον  οποί�ο  ο  κυ� ρίος  ανα� δοχος
χρησίμοποίεί�  εν  συνεχεί�α  στην  εν  λο� γω  συ� μβαση,  προσκομί�ζοντας  τα  σχετίκα�  συμφωνητίκα� /δηλω� σείς
συνεργασί�ας109.  Σε  περί�πτωση  δίακοπη� ς  της  συνεργασί�ας  του  Αναδο� χου  με  υπεργολα� βο/  υπεργολα� βους  της
συ� μβασης, αυτο� ς υποχρεου� ταί σε α� μεση γνωστοποί�ηση της δίακοπη� ς αυτη� ς στην Αναθε�τουσα Αρχη� , οφεί�λεί δε να
δίασφαλί�σεί  την ομαλη�  εκτε�λεση του τμη� ματος/ των τμημα� των της συ� μβασης εί�τε  απο�  τον ί�δίο,  εί�τε  απο�  νε�ο
υπεργολα� βο τον οποί�ο θα γνωστοποίη� σεί στην αναθε�τουσα αρχη�  κατα�  την ως α� νω δίαδίκασί�α. 

4.4.3. Η αναθε�τουσα αρχη�  επαληθευ� εί τη συνδρομη�  των λο� γων αποκλείσμου�  γία τους υπεργολα� βους, ο� πως αυτοί�
περίγρα� φονταί στην παρα� γραφο 2.2.3.καί με τα αποδείκτίκα�  με�σα της παραγρα� φου 2.2.9.2 της παρου� σας, εφο� σον
το(α) τμη� μα(τα) της συ� μβασης, το(α) οποί�ο(α) ο ανα� δοχος προτί�θεταί να αναθε�σεί υπο�  μορφη�  υπεργολαβί�ας σε
τρί�τους, υπερβαί�νουν σωρευτίκα�   το ποσοστο�  του τρία� ντα τοίς εκατο�  (30%) της συνολίκη� ς αξί�ας της συ� μβασης.
Επίπλε�ον, προκείμε�νου να μην αθετου� νταί οί υποχρεω� σείς της παρ. 2 του α� ρθρου 18 του ν. 4412/2016, δυ� ναταί να
επαληθευ� σεί τους ως α� νω λο� γους καί γία τμη� μα η�  τμη� ματα της συ� μβασης που υπολεί�πονταί του ως α� νω ποσοστου� . 

Όταν απο�  την ως α� νω επαλη� θευση προκυ� πτεί ο� τί συντρε�χουν λο� γοί αποκλείσμου�  απαίτεί�  η�  δυ� ναταί να απαίτη� σεί
την αντίκατα� σταση�  του, κατα�  τα είδίκο� τερα αναφερο� μενα στίς παρ. 5 καί 6 του α� ρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της110

Η συ� μβαση μπορεί� να τροποποίεί�ταί κατα�  τη δία� ρκεία�  της, χωρί�ς να απαίτεί�ταί νε�α δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης,
μο� νο συ� μφωνα με τους ο� ρους καί τίς πρου5 ποθε�σείς του α� ρθρου 132 του ν. 4412/2016 καί κατο� πίν γνωμοδο� τησης
της Επίτροπη� ς της περ. β  της παρ. 11 του α� ρθρου 221 του ν. 4412/111 112

Μετα�  τη λυ� ση της συ� μβασης λο� γω της ε�κπτωσης του αναδο� χου, συ� μφωνα με το α� ρθρο 203 του ν. 4412/2016 καί
την παρα� γραφο 5.2. της παρου� σας113, ο� πως καί σε περί�πτωση καταγγελί�ας γία ο� λους λο� γους της παραγρα� φου 4.6,
πλην  αυτου�  της  περ.  (α),   η  αναθε�τουσα  αρχη�  δυ� ναταί  να  προσκαλε�σεί  τον  επο� μενο,  κατα�  σείρα�  κατα� ταξης
οίκονομίκο�  φορε�α που συμμετε�χεί στην παρου� σα δίαδίκασί�α ανα� θεσης της συγκεκρίμε�νης συ� μβασης καί να του
προτεί�νεί να αναλα� βεί το ανεκτε�λεστο αντίκεί�μενο της συ� μβασης, με τους ί�δίους ο� ρους καί πρου5 ποθε�σείς καί σε
τί�μημα που δεν θα υπερβαί�νεί  την προσφορα�  που αυτο� ς  εί�χε υποβα� λεί (ρη� τρα υποκατα� στασης)114.  Η συ� μβαση
συνα� πτεταί εφο� σον εντο� ς της τεθεί�σας προθεσμί�ας περίε�λθεί στην αναθε�τουσα αρχη�  ε�γγραφη καί ανεπίφυ� λακτη
αποδοχη�  της. Η α� πρακτη πα� ροδος της προθεσμί�ας θεωρεί�ταί ως απο� ρρίψη της προ� τασης. 

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
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).  
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης115 

4.6.1. Η  αναθε�τουσα  αρχη�  μπορεί�,  με  τίς  πρου5 ποθε�σείς  που  ορί�ζουν  οί  κεί�μενες  δίατα� ξείς,  να  καταγγεί�λεί  τη
συ� μβαση κατα�  τη δία� ρκεία της εκτε�λεση� ς της, εφο� σον:

α) η συ� μβαση υποστεί�  ουσίω� δη τροποποί�ηση, κατα�  την ε�ννοία της παρ. 4 του α� ρθρου 132 του ν. 4412/2016, που
θα απαίτου� σε νε�α δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης 

β) ο ανα� δοχος, κατα�  το χρο� νο της ανα� θεσης της συ� μβασης, τελου� σε σε μία απο�  τίς καταστα� σείς που αναφε�ρονταί
στην  παρα� γραφο  2.2.3.1  καί,  ως  εκ  του� του,  θα  ε�πρεπε  να  ε�χεί  αποκλείστεί�  απο�  τη  δίαδίκασί�α  συ� ναψης  της
συ� μβασης,

γ) η συ� μβαση δεν ε�πρεπε να ανατεθεί� στον ανα� δοχο λο� γω σοβαρη� ς παραβί�ασης των υποχρεω� σεων που υπε�χεί απο�
τίς Συνθη� κες καί την Οδηγί�α 2014/24/ΕΕ, η οποί�α ε�χεί αναγνωρίστεί�  με απο� φαση του Δίκαστηρί�ου της Ένωσης
στο πλαί�σίο δίαδίκασί�ας δυνα� μεί του α� ρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανα� δοχος καταδίκαστεί� αμετα� κλητα, κατα�  τη δία� ρκεία εκτε�λεσης της συ� μβασης, γία ε�να απο�  τα αδίκη� ματα που
αναφε�ρονταί στην παρ. 2.2.3.1 της παρου� σας,

ε) ο ανα� δοχος πτωχευ� σεί η�  υπαχθεί�  σε δίαδίκασί�α είδίκη� ς εκκαθα� ρίσης η�  τεθεί�  υπο�  αναγκαστίκη�  δίαχεί�ρίση απο�
εκκαθαρίστη�  η�  απο�  το  δίκαστη� ρίο  η�  υπαχθεί�  σε  δίαδίκασί�α  πτωχευτίκου�  συμβίβασμου�  η�  αναστεί�λεί  τίς
επίχείρηματίκε�ς του δραστηρίο� τητες η�  υπαχθεί�  σε δίαδίκασί�α εξυγί�ανσης καί δεν τηρεί�  τους ο� ρους αυτη� ς η�  εα� ν
βρεθεί�  σε οποίαδη� ποτε ανα� λογη κατα� σταση, προκυ� πτουσα απο�  παρο� μοία δίαδίκασί�α, προβλεπο� μενη σε εθνίκε�ς
δίατα� ξείς νο� μου. 

Η αναθε�τουσα αρχη�  μπορεί�  να μην καταγγεί�λεί τη συ� μβαση, υπο�  την πρου5 πο� θεση ο� τί ο ανα� δοχος ο οποί�ος θα
βρεθεί�  σε μί�α  εκ των καταστα� σεων που αναφε�ρονταί  στην περί�πτωση αυτη�  αποδείκνυ� εί  ο� τί  εί�ναί  σε θε�ση να
εκτελε�σεί  τη  συ� μβαση,  λαμβα� νοντας  υπο� ψη  τίς  ίσχυ� ουσες  δίατα� ξείς  καί  τα  με�τρα  γία  τη  συνε�χίση  της
επίχείρηματίκη� ς του λείτουργί�ας. 

στ) ο ανα� δοχος παραβεί� αποδεδείγμε�να τίς υποχρεω� σείς του που απορρε�ουν απο�  την δε�σμευση ακεραίο� τητας της
παρ. 4.3.3. της παρου� σας, ως αναλυτίκα�  περίγρα� φονταί στο συνημμε�νο στην παρου� σα σχε�δίο συ� μβασης.

115 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής116 

5.1.1. Η πληρωμη�  του αναδο� χου θα πραγματοποίηθεί� με τον πίο κα� τω τρο� πο : 

α) Το  100% της  συμβατίκη� ς  αξί�ας  μετα�  την  ορίστίκη�  παραλαβη�  των  υλίκω� ν.  Ο  εν  λο� γω  τρο� πος  πληρωμη� ς
εφαρμο� ζεταί καί στην περί�πτωση τμηματίκω� ν παραδο� σεων.

Η  πληρωμη�  του  συμβατίκου�  τίμη� ματος  θα  γί�νεταί  με  την  προσκο� μίση  των  νομί�μων  παραστατίκω� ν  καί
δίκαίολογητίκω� ν που προβλε�πονταί απο�  τίς δίατα� ξείς του α� ρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016117, καθω� ς καί κα� θε
α� λλου δίκαίολογητίκου�  που τυχο� ν η� θελε ζητηθεί�  απο�  τίς αρμο� δίες υπηρεσί�ες που δίενεργου� ν τον ε�λεγχο καί την
πληρωμη� . 

5.1.2. Toν Ανα� δοχο βαρυ� νουν οί υπε�ρ τρί�των κρατη� σείς, ως καί κα� θε α� λλη επίβα� ρυνση, συ� μφωνα με την κεί�μενη
νομοθεσί�α,  μη  συμπερίλαμβανομε�νου  Φ.Π.Α.,  γία  την  παρα� δοση  του  υλίκου�  στον  το� πο  καί  με  τον  τρο� πο  που
προβλε�πεταί στα ε�γγραφα της συ� μβασης. Ιδί�ως βαρυ� νεταί με τίς ακο� λουθες κρατη� σείς: 

α) Κρα� τηση 0,07% η οποί�α υπολογί�ζεταί επί�  της αξί�ας κα� θε πληρωμη� ς προ φο� ρων καί κρατη� σεων της αρχίκη� ς,
καθω� ς  καί  κα� θε  συμπληρωματίκη� ς  συ� μβασης  υπε�ρ  της  Ενίαί�ας  Ανεξα� ρτητης  Αρχη� ς  Δημοσί�ων  Συμβα� σεων
επίβα� λλεταί (α� ρθρο 4 Ν.4013/2011 ο� πως ίσχυ� εί) 118

β) Κρα� τηση υ� ψους 0,02% υπε�ρ της ανα� πτυξης καί συντη� ρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποί�α υπολογί�ζεταί επί�  της
αξί�ας, εκτο� ς ΦΠΑ, της αρχίκη� ς, καθω� ς καί κα� θε συμπληρωματίκη� ς συ� μβασης. Το ποσο�  αυτο�  παρακρατεί�ταί σε κα� θε
πληρωμη�  απο�  την αναθε�τουσα αρχη�  στο ο� νομα καί γία λογαρίασμο�   του Υπουργεί�ου Ψηφίακη� ς Δίακυβε�ρνησης
συ� μφωνα με την παρ. 6 του α� ρθρου 36 του ν. 4412/2016119

γ) Κρα� τηση 0,06% η οποί�α υπολογί�ζεταί επί�  της αξί�ας κα� θε πληρωμη� ς προ φο� ρων καί κρατη� σεων της αρχίκη� ς
καθω� ς καί κα� θε συμπληρωματίκη� ς συ� μβασης υπε�ρ της Αρχη� ς Εξε�τασης Προδίκαστίκω� ν Προσφυγω� ν (α� ρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016)120 .

Οί  υπε�ρ  τρί�των κρατη� σείς  υπο� κείνταί  στο  εκα� στοτε  ίσχυ� ον  αναλογίκο�  τε�λος  χαρτοση� μου  καί  στην  επ’  αυτου�
είσφορα�  υπε�ρ ΟΓΑ.

Με κα� θε πληρωμη�  θα γί�νεταί η προβλεπο� μενη απο�  την κεί�μενη νομοθεσί�α παρακρα� τηση φο� ρου είσοδη� ματος επί�
του καθαρου�  ποσου� .

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανα� δοχος κηρυ� σσεταί υποχρεωτίκα�  ε�κπτωτος121 απο�  τη συ� μβαση καί απο�  κα� θε δίκαί�ωμα που απορρε�εί
απο�  αυτη� ν,  με απο� φαση της αναθε�τουσας αρχη� ς,  υ� στερα απο�  γνωμοδο� τηση του αρμο� δίου συλλογίκου�  οργα� νου
(Επίτροπη�  Παρακολου� θησης καί Παραλαβη� ς):

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)”.

121 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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α) στην περί�πτωση της παρ. 7 του α� ρθρου 105 περί� κατακυ� ρωσης καί συ� ναψης συ� μβασης,

β) στην περί�πτωση που δεν εκπληρω� σεί τίς υποχρεω� σείς του που απορρε�ουν απο�  τη συ� μβαση η� /καί δεν συμμορ-
φωθεί� με τίς σχετίκε�ς γραπτε�ς εντολε�ς της υπηρεσί�ας, που εί�ναί συ� μφωνες με τη συ� μβαση η�  τίς κεί�μενες δίατα� ξείς,
εντο� ς του συμφωνημε�νου χρο� νου εκτε�λεσης της συ� μβασης,

γ) εφο� σον δεν φορτω� σεί, δεν παραδω� σεί η�  δεν αντίκαταστη� σεί τα συμβατίκα�  αγαθα�  η�  δεν επίσκευα� σεί η�  δεν συ-
ντηρη� σεί αυτα�  με�σα στον συμβατίκο�  χρο� νο η�  στον χρο� νο παρα� τασης που του δοθεί�, συ� μφωνα με ο� σα προβλε�πο-
νταί στο α� ρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Στην περί�πτωση συνδρομη� ς λο� γου ε�κπτωσης του αναδο� χου απο�  συ� μβαση κατα�  την ως α� νω περί�πτωση γ, η ανα-
θε�τουσα αρχη�  δυ� ναταί να κοίνοποίεί�  στον ανα� δοχο είδίκη�  ο� χληση, η οποί�α μνημονευ� εί τίς δίατα� ξείς του α� ρθρου
203 του ν. 4412/2016 καί περίλαμβα� νεί συγκεκρίμε�νη περίγραφη�  των ενεργείω� ν στίς οποί�ες οφεί�λεί να προβεί�  ο
ανα� δοχος, προκείμε�νου να συμμορφωθεί� (με�σα σε ευ� λογη προθεσμί�α -καί ο� χί μίκρο� τερη των δεκαπε�ντε (15) ημε-
ρω� ν- που ορί�ζεταί με σχετίκη�  προ� σκληση), απο�  την κοίνοποί�ηση της ανωτε�ρω ο� χλησης. Αν η προθεσμί�α που τεθεί�
με την είδίκη�  ο� χληση, παρε�λθεί,  χωρί�ς  ο ανα� δοχος να συμμορφωθεί�,  κηρυ� σσεταί ε�κπτωτος με�σα σε προθεσμί�α
τρία� ντα (30) ημερω� ν απο�  την α� πρακτη πα� ροδο της προθεσμί�ας συμμο� ρφωσης, με απο� φαση της αναθε�τουσας αρ-
χη� ς.

Ο ανα� δοχος δεν κηρυ� σσεταί ε�κπτωτος γία λο� γους που αφορου� ν σε υπαίτίο� τητα του φορε�α εκτε�λεσης της συ� μβα-
σης η�  αν συντρε�χουν λο� γοί ανωτε�ρας βί�ας.

Στον οίκονομίκο�  φορε�α, που κηρυ� σσεταί ε�κπτωτος απο�  τη συ� μβαση, επίβα� λλονταί, με απο� φαση του αποφαίνο� με-
νου οργα� νου, υ� στερα απο�  γνωμοδο� τηση του αρμο� δίου οργα� νου, το οποί�ο υποχρεωτίκα�  καλεί�  τον ενδίαφερο� μενο
προς παροχη�  εξηγη� σεων, αθροίστίκα�  οί παρακα� τω κυρω� σείς:

α) ολίκη�  κατα� πτωση της εγγυ� ησης συμμετοχη� ς η�  καλη� ς εκτε�λεσης της συ� μβασης κατα�  περί�πτωση,

β) Καταλογίσμο� ς του δίαφε�ροντος, που προκυ� πτεί είς βα� ρος της αναθε�τουσας αρχη� ς, εφο� σον αυτη�  προμηθευτεί� τα
αγαθα� , που δεν προσκομί�στηκαν προσηκο� ντως απο�  τον ε�κπτωτο οίκονομίκο�  φορε�α, αναθε�τοντας το ανεκτε�λεστο
αντίκεί�μενο της συ� μβασης στον επο� μενο κατα�  σείρα�  κατα� ταξης οίκονομίκο�  φορε�α που εί�χε λα� βεί με�ρος στη δίαδί-
κασί�α ανα� θεσης της συ� μβασης. Αν ο οίκονομίκο� ς φορε�ας του προηγου� μενου εδαφί�ου δεν αποδεχθεί�  την ανα� θεση
της συ� μβασης, η αναθε�τουσα αρχη�  μπορεί�  να προμηθευτεί�  τα αγαθα� , που δεν προσκομί�στηκαν προσηκο� ντως απο�
τον ε�κπτωτο οίκονομίκο�  φορε�α, απο�  τρί�το οίκονομίκο�  φορε�α εί�τε με δίενε�ργεία νε�ας δίαδίκασί�ας ανα� θεσης συ� μβα-
σης εί�τε με προσφυγη�  στη δίαδίκασί�α δίαπραγμα� τευσης, χωρί�ς προηγου� μενη δημοσί�ευση, εφο� σον συντρε�χουν οί
πρου5 ποθε�σείς του α� ρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το δίαφε�ρον υπολογί�ζεταί με τον ακο� λουθο τυ� πο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Οπου: Δ = Δίαφε�ρον που θα προκυ� ψεί είς βα� ρος της αναθε�τουσας αρχη� ς, εφο� σον αυτη�  προμη-
θευτεί� τα αγαθα�  που δεν προσκομί�στηκαν προσηκο� ντως απο�  τον ε�κπτωτο οίκονομίκο�  φορε�α, συ� μφωνα με τα ανω-
τε�ρω αναφερο� μενα. Το δίαφε�ρον λαμβα� νεί θετίκε�ς τίμε�ς, αλλίω� ς θεωρεί�ταί ί�σο με μηδε�ν.

ΤΚΤ = Τίμη�  κατακυ� ρωσης της προμη� θείας των αγαθω� ν, που δεν προσκομί�στηκαν προσηκο� ντως απο�  τον ε�κπτωτο
οίκονομίκο�  φορε�α στον νε�ο ανα� δοχο.

ΤΚΕ = Τίμη�  κατακυ� ρωσης της προμη� θείας των αγαθω� ν, που δεν προσκομί�στηκαν προσηκο� ντως απο�  τον ε�κπτωτο
οίκονομίκο�  φορε�α, συ� μφωνα με τη συ� μβαση απο�  την οποί�α κηρυ� χθηκε ε�κπτωτος ο οίκονομίκο� ς φορε�ας.

Π = Συντελεστη� ς προσαυ� ξησης προσδίορίσμου�  της ε�μμεσης ζημί�ας που προκαλεί�ταί στην αναθε�τουσα αρχη�  απο�
την ε�κπτωση του αναδο� χου ο οποί�ος λαμβα� νεί την τίμη�  1,01. 

Ο καταλογίσμο� ς του δίαφε�ροντος επίβα� λλεταί στον ε�κπτωτο οίκονομίκο�  φορε�α με απο� φαση της αναθε�τουσας αρ-
χη� ς, που εκδί�δεταί σε αποκλείστίκη�  προθεσμί�α δεκαοκτω�  (18) μηνω� ν μετα�  την ε�κδοση καί την κοίνοποί�ηση της
απο� φασης κη� ρυξης εκπτω� του, καί εφο� σον κατακυρωθεί�  η προμη� θεία των αγαθω� ν που δεν προσκομί�στηκαν προ-
σηκο� ντως απο�  τον ε�κπτωτο οίκονομίκο�  φορε�α σε τρί�το οίκονομίκο�  φορε�α. Γία την εί�σπραξη του δίαφε�ροντος απο�
τον ε�κπτωτο οίκονομίκο�  φορε�α μπορεί� να εφαρμο� ζεταί η δίαδίκασί�α του Κω� δίκα Εί�σπραξης Δημο� σίων Εσο� δων. Το
δίαφε�ρον είσπρα� ττεταί υπε�ρ της αναθε�τουσας αρχη� ς.
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5.2.2.  Αν το υλίκο�  φορτωθεί� - παραδοθεί�  η�  αντίκατασταθεί�  μετα�  τη λη� ξη του συμβατίκου�  χρο� νου καί με�χρί λη� ξης
του χρο� νου της παρα� τασης που χορηγη� θηκε, συ� μφωνα με το α� ρθρο 206 του Ν.4412/16, επίβα� λλεταί προ� στίμο122

πε�ντε τοίς εκατο�  (5%) επί� της συμβατίκη� ς αξί�ας της ποσο� τητας που παραδο� θηκε εκπρο� θεσμα.

Το παραπα� νω προ� στίμο υπολογί�ζεταί επί�  της συμβατίκη� ς  αξί�ας των εκπρο� θεσμα παραδοθε�ντων υλίκω� ν,  χωρί�ς
ΦΠΑ. Εα� ν τα υλίκα�  που παραδο� θηκαν εκπρο� θεσμα επηρεα� ζουν τη χρησίμοποί�ηση των υλίκω� ν που παραδο� θηκαν
εμπρο� θεσμα, το προ� στίμο υπολογί�ζεταί επί� της συμβατίκη� ς αξί�ας της συνολίκη� ς ποσο� τητας αυτω� ν.

Κατα�  τον υπολογίσμο�  του χρονίκου�  δίαστη� ματος της καθυστε�ρησης γία φο� ρτωση- παρα� δοση η�  αντίκατα� σταση
των υλίκω� ν, με απο� φαση του αποφαίνομε�νου οργα� νου, υ� στερα απο�  γνωμοδο� τηση του αρμοδί�ου οργα� νου, δεν λαμ-
βα� νεταί υπο� ψη ο χρο� νος που παρη� λθε πε�ραν του ευ� λογου, κατα�  τα δία� φορα στα� δία των δίαδίκασίω� ν, γία το οποί�ο
δεν ευθυ� νεταί ο ανα� δοχος καί παρατεί�νεταί, αντί�στοίχα, ο χρο� νος φο� ρτωσης - παρα� δοσης.

Σε περί�πτωση ε�νωσης οίκονομίκω� ν φορε�ων, το προ� στίμο καί οί το� κοί επίβα� λλονταί αναλο� γως σε ο� λα τα με�λη της
ε�νωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων123  

Ο ανα� δοχος μπορεί� κατα�  των αποφα� σεων που επίβα� λλουν σε βα� ρος του κυρω� σείς, δυνα� μεί των ο� ρων των α� ρθρων
5.2 (Κη� ρυξη οίκονομίκου�  φορε�α εκπτω� του - Κυρω� σείς), 6.1. (Χρο� νος παρα� δοσης υλίκω� ν), 6.4. (Απο� ρρίψη συμβατί-
κω� ν υλίκω� ν – αντίκατα� σταση), καθω� ς καί κατ’ εφαρμογη�  των συμβατίκω� ν ο� ρων να ασκη� σεί προσφυγη�  γία λο� γους
νομίμο� τητας καί ουσί�ας ενω� πίον του φορε�α που εκτελεί� τη συ� μβαση με�σα σε ανατρεπτίκη�  προθεσμί�α (30) ημερω� ν
απο�  την ημερομηνί�α της κοίνοποί�ησης η�  της πλη� ρους γνω� σης της σχετίκη� ς απο� φασης. Η εμπρο� θεσμη α� σκηση της
προσφυγη� ς αναστε�λλεί τίς επίβαλλο� μενες κυρω� σείς. Επί�  της προσφυγη� ς αποφασί�ζεί το αρμοδί�ως αποφαίνο� μενο
ο� ργανο, υ� στερα απο�  γνωμοδο� τηση του προβλεπο� μενου στο τελευταί�ο εδα� φίο της περί�πτωσης β΄ της παραγρα� φου
11 του α� ρθρου 221 του ν.4412/2016 οργα� νου, εντο� ς προθεσμί�ας τρία� ντα (30) ημερω� ν απο�  την α� σκηση�  της, α� λλως
θεωρεί�ταί ως σίωπηρω� ς απορρίφθεί�σα. Κατα�  της απο� φασης αυτη� ς δεν χωρεί�  η α� σκηση α� λλης οποίασδη� ποτε φυ� -
σης δίοίκητίκη� ς προσφυγη� ς. Αν κατα�  της απο� φασης που επίβα� λλεί κυρω� σείς δεν ασκηθεί� εμπρο� θεσμα η προσφυγη�
η�  αν  απορρίφθεί�  αυτη�  απο�  το  αποφαίνο� μενο  αρμοδί�ως  ο� ργανο,  η  απο� φαση  καθί�σταταί  ορίστίκη� .  Αν  ασκηθεί�
εμπρο� θεσμα προσφυγη� , αναστε�λλονταί οί συνε�πείες της απο� φασης με�χρί αυτη�  να ορίστίκοποίηθεί�.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κα� θε δίαφορα�  μεταξυ�  των συμβαλλο� μενων μερω� ν που προκυ� πτεί απο�  τίς συμβα� σείς που συνα� πτονταί στο πλαί�σίο
της  παρου� σας  δίακη� ρυξης  ,  επίλυ� εταί  με  την  α� σκηση  προσφυγη� ς  η�  αγωγη� ς  στο  Δίοίκητίκο�  Εφετεί�ο  της
Περίφε�ρείας,  στην οποί�α εκτελεί�ταί εκα� στη συ� μβαση, κατα�  τα είδίκο� τερα ορίζο� μενα στίς παρ. 1 ε�ως καί 6 του
α� ρθρου  205Α  του  ν.  4412/2016124.  Πρίν  απο�  την  α� σκηση  της  προσφυγη� ς  στο  Δίοίκητίκο�  Εφετεί�ο  προηγεί�ταί
υποχρεωτίκα�  η τη� ρηση της ενδίκοφανου� ς δίαδίκασί�ας που προβλε�πεταί στο α� ρθρο 205 του ν. 4412/2016 καί την
παρα� γραφο  5.3  της  παρου� σας,  δίαφορετίκα�  η  προσφυγη�  απορρί�πτεταί  ως  απαρα� δεκτη.  Αν  ο  ανα� δοχος  της
συ� μβασης εί�ναί κοίνοπραξί�α, η προσφυγη�  ασκεί�ταί εί�τε απο�  την ί�δία εί�τε απο�  ο� λα τα με�λη της. Δεν απαίτεί�ταί η
τη� ρηση ενδίκοφανου� ς  δίαδίκασί�ας  αν ασκεί�ταί  απο�  τον ενδίαφερο� μενο αγωγη� ,  στο δίκο� γραφο της οποί�ας  δεν
σωρευ� εταί αί�τημα ακυ� ρωσης η�  τροποποί�ησης δίοίκητίκη� ς πρα� ξης η�  παρα� λείψης.

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.

124 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανα� δοχος υποχρεου� ταί να παραδω� σεί τα οχη� ματα καί τα παρελκο� μενα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
αριθμ. 141/2021  μελέτη (Παράρτημα Ι), μετα�  απο�  συνεννο� ηση με την αρμο� δία Υπηρεσί�α.

Ο συμβατίκο� ς χρο� νος παρα� δοσης των υλίκω� ν μπορεί�  να παρατεί�νεταί, πρίν απο�  τη λη� ξη του αρχίκου�  συμβατίκου�
χρο� νου  παρα� δοσης,  υπο�  τίς  ακο� λουθες  σωρευτίκε�ς  πρου5 ποθε�σείς:  α)  τηρου� νταί  οί  ο� ροί  του  α� ρθρου  132 περί�
τροποποί�ησης  συμβα� σεων  κατα�  τη  δία� ρκεία�  τους,  β)  ε�χεί  εκδοθεί�  αίτίολογημε�νη  απο� φαση  του  αρμο� δίου
αποφαίνο� μενου οργα� νου της αναθε�τουσας αρχη� ς μετα�  απο�  γνωμοδο� τηση αρμο� δίου συλλογίκου�  οργα� νου, εί�τε με
πρωτοβουλί�α  της αναθε�τουσας αρχη� ς  καί εφο� σον συμφωνεί�  ο ανα� δοχος,  εί�τε  υ� στερα απο�  σχετίκο�  αί�τημα του
αναδο�χου, το οποί�ο υποβα� λλεταί υποχρεωτίκα�  πρίν απο�  τη λη� ξη του συμβατίκου�  χρο� νου, γ) το χρονίκο�  δία� στημα
της παρα� τασης εί�ναί ί�σο η�  μίκρο� τερο απο�  τον αρχίκο�  συμβατίκο�  χρο� νο παρα� δοσης.  Στην περί�πτωση παρα� τασης
του  συμβατίκου�  χρο� νου  παρα� δοσης,  ο  χρο� νος  παρα� τασης  δεν  συνυπολογί�ζεταί  στον  συμβατίκο�  χρο� νο
παρα� δοσης125.

Στην περί�πτωση παρα� τασης του συμβατίκου�  χρο� νου παρα� δοσης ε�πείτα απο�  αί�τημα του αναδο�χου, επίβα� λλονταί οί
κυρω� σείς που προβλε�πονταί στην παρα� γραφο 5.2.2 της παρου� σης.

Με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  η  οποία  εκδίδεται  ύστερα  από
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετα� θεση επίτρε�πεταί μο� νο ο� ταν συντρε�χουν λο�γοί
ανωτε�ρας  βί�ας  η�  α� λλοί  ίδίαίτε�ρως  σοβαροί�  λο�γοί,  που  καθίστου� ν  αντίκείμενίκω� ς  αδυ� νατη  την  εμπρο� θεσμη
παρα� δοση των συμβατίκω� ν είδω� ν. Στίς περίπτω� σείς μετα� θεσης του συμβατίκου�  χρο� νου φο� ρτωσης παρα� δοσης δεν
επίβα� λλονταί κυρω� σείς.

6.1.2. Εα� ν λη� ξεί ο συμβατίκο� ς χρο� νος παρα� δοσης, χωρί�ς να υποβληθεί�  εγκαί�ρως αί�τημα παρα� τασης η� , εα� ν λη� ξεί ο
παραταθεί�ς, κατα�  τα ανωτε�ρω, χρο� νος, χωρί�ς να παραδοθεί� το υλίκο� , ο ανα� δοχος κηρυ� σσεταί ε�κπτωτος.

6.1.3. Ο ανα� δοχος υποχρεου� ταί να είδοποίεί� την υπηρεσί�α που εκτελεί� την προμη� θεία, την αποθη� κη υποδοχη� ς των
υλίκω� ν καί την επίτροπη�  παραλαβη� ς,  γία την ημερομηνί�α που προτί�θεταί να παραδω� σεί το υλίκο� ,  τουλα� χίστον
πε�ντε (5) εργα� σίμες ημε�ρες νωρί�τερα.

Μετα�  απο�  κα� θε προσκο� μίση υλίκου�  στην αποθη� κη υποδοχη� ς αυτω� ν, ο ανα� δοχος υποχρεου� ταί να υποβα� λεί στην
υπηρεσί�α  αποδείκτίκο� ,  θεωρημε�νο  απο�  τον  υπευ� θυνο  της  αποθη� κης,  στο  οποί�ο  αναφε�ρεταί  η  ημερομηνί�α
προσκο� μίσης, το υλίκο� , η ποσο� τητα καί ο αρίθμο� ς της συ� μβασης σε εκτε�λεση της οποί�ας προσκομί�στηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβη�  των υλίκω� ν γί�νεταί απο�  επίτροπε�ς, πρωτοβα� θμίες η�  καί δευτεροβα� θμίες, που συγκροτου� νταί
συ� μφωνα με την παρ. 11 περ. β του α� ρθρου 221 του Ν.4412/16126 συ� μφωνα με τα ορίζο� μενα στο α� ρθρο 208 του ως
α� νω νο� μου καί το Παρα� ρτημα VI της παρου� σας (σχε�δίο συ� μβασης). 

125       Παρ. 1 και 2 άρθρου 206
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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Κατα�  την δίαδίκασί�α παραλαβη� ς των υλίκω� ν δίενεργεί�ταί ποσοτίκο� ς καί ποίοτίκο� ς ε�λεγχος καί εφο� σον το επίθυμεί�
μπορεί�  να παραστεί�  καί ο προμηθευτη� ς.  Ο ποίοτίκο� ς  ε�λεγχος των υλίκω� ν γί�νεταί με μακροσκοπίκο�  ε�λεγχο,  με
μηχανίκη�  εξε�ταση καί με πρακτίκη�  δοκίμασί�α.

Το κο� στος της δίενε�ργείας των ελε�γχων βαρυ� νεί τον ανα� δοχο.

Η επίτροπη�  παραλαβη� ς, μετα�  τους προβλεπο� μενους ελε�γχους συντα� σσεί πρωτο� κολλα (μακροσκοπίκο�  – ορίστίκο� -
παραλαβη� ς του υλίκου�  με παρατηρη� σείς –απο� ρρίψης  των υλίκω� ν) συ� μφωνα με την παρ.3 του α� ρθρου 208 του ν.
4412/16.

Τα  πρωτο� κολλα  που  συντα� σσονταί  απο�  τίς  επίτροπε�ς  (πρωτοβα� θμίες  –  δευτεροβα� θμίες)  κοίνοποίου� νταί
υποχρεωτίκα�  καί στους αναδο� χους.

Υλίκα�  που απορρί�φθηκαν η�  κρί�θηκαν παραληπτε�α με ε�κπτωση επί�  της συμβατίκη� ς τίμη� ς, με βα� ση τους ελε�γχους
που  πραγματοποί�ησε  η  πρωτοβα� θμία  επίτροπη�  παραλαβη� ς,  μπορου� ν  να  παραπε�μπονταί  γία  επανεξε�ταση  σε
δευτεροβα� θμία επίτροπη�  παραλαβη� ς υ� στερα απο�  αί�τημα του αναδο� χου η�  αυτεπα� γγελτα συ� μφωνα με την παρ. 5
του α� ρθρου 208 του ν.4412/16. Τα ε�ξοδα βαρυ� νουν σε κα� θε περί�πτωση τον ανα� δοχο.

Επί�σης, εα� ν ο τελευταί�ος δίαφωνεί�  με τα αποτελε�σματα των εργαστηρίακω� ν εξετα� σεων που  δίενεργη� θηκαν απο�
πρωτοβα� θμίες  η�  δευτεροβα� θμίες  επίτροπε�ς  παραλαβη� ς  μπορεί�  να  ζητη� σεί  εγγρα� φως  εξε�ταση  κατ΄εφεση  των
οίκεί�ων αντίδείγμα� των, με�σα σε ανατρεπτίκη�  προθεσμί�α εί�κοσί (20) ημερω� ν απο�  την γνωστοποί�ηση σε αυτο� ν των
αποτελεσμα� των  της  αρχίκη� ς  εξε�τασης,   με  τον  τρο� πο   που  περίγρα� φεταί  στην  παρ.  8  του  α� ρθρου  208  του
Ν.4412/16.

Το αποτε�λεσμα  της κατ’ ε�φεση εξε�τασης εί�ναί υποχρεωτίκο�  καί τελεσί�δίκο καί γία τα δυ� ο με�ρη.

Ο ανα� δοχος δεν μπορεί� να ζητη� σεί παραπομπη�  σε δευτεροβα� θμία επίτροπη�  παραλαβη� ς μετα�  τα αποτελε�σματα της
κατ’ ε�φεση εξε�τασης.

6.2.2. Η παραλαβη�  των υλίκω� ν καί η ε�κδοση των σχετίκω� ν πρωτοκο� λλων παραλαβη� ς πραγματοποίεί�ταί με�σα σε
χρο� νο που καθορί�ζεί η αρμο� δία Υπηρεσί�α καί η επίτροπη�  παραλαβη� ς.

Αν η παραλαβη�  των υλίκω� ν καί η συ� νταξη του σχετίκου�  πρωτοκο� λλου δεν πραγματοποίηθεί�  απο�  την επίτροπη�
παρακολου� θησης  καί  παραλαβη� ς  με�σα  στον  ορίζο� μενο  απο�  τη  συ� μβαση  χρο� νο,  θεωρεί�ταί  ο� τί  η  παραλαβη�
συντελε�σθηκε αυτοδί�καία, με κα� θε επίφυ� λαξη των δίκαίωμα� των του Δημοσί�ου καί εκδί�δεταί προς του� το σχετίκη�
απο� φαση  του  αρμοδί�ου  αποφαίνομε�νου  οργα� νου,  με  βα� ση  μο� νο  το  θεωρημε�νο  απο�  την  υπηρεσί�α  που
παραλαμβα� νεί  τα υλίκα�  αποδείκτίκο�  προσκο� μίσης του� των,  συ� μφωνα δε με την απο� φαση αυτη�  η  αποθη� κη του
φορε�α εκδί�δεί δελτί�ο είσαγωγη� ς του υλίκου�  καί εγγραφη� ς του στα βίβλί�α της, προκείμε�νου να πραγματοποίηθεί�  η
πληρωμη�  του αναδο� χου.

Ανεξα� ρτητα  απο�  την,  κατα�  τα  ανωτε�ρω,  αυτοδί�καίη  παραλαβη�  καί  την  πληρωμη�  του  αναδο� χου,
πραγματοποίου� νταί οί προβλεπο� μενοί απο�  την συ� μβαση ε�λεγχοί απο�  επίτροπη�  που συγκροτεί�ταί με απο� φαση του
αρμοδί�ου αποφαίνομε�νου οργα� νου, στην οποί�α δεν μπορεί� να συμμετε�χουν ο προ� εδρος καί τα με�λη της επίτροπη� ς
που  δεν  πραγματοποί�ησε  την παραλαβη�  στον  προβλεπο� μενο απο�  την συ� μβαση  χρο� νο.  Η παραπα� νω  επίτροπη�
παραλαβη� ς προβαί�νεί σε ο� λες τίς δίαδίκασί�ες παραλαβη� ς που προβλε�πονταί απο�  την ως α� νω παρα� γραφο 1 καί το
α� ρθρο 208 του ν. 4412/2016 καί συντα� σσεί τα σχετίκα�  πρωτο� κολλα. Οί εγγυητίκε�ς επίστολε�ς καλη� ς εκτε�λεσης δεν
επίστρε�φονταί πρίν απο�  την ολοκλη� ρωση ο� λων των προβλεπομε�νων απο�  τη συ� μβαση ελε�γχων καί τη συ� νταξη των
σχετίκω� ν πρωτοκο� λλων.127

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν προβλε�πονταί είδίκοί� ο� ροί ναυ� λωσης καί ασφα� λίσης. 

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.
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6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε  περί�πτωση  ορίστίκη� ς  απο� ρρίψης  ολο� κληρης  η�  με�ρους  της  συμβατίκη� ς  ποσο� τητας  των  υλίκω� ν,  με
απο� φαση του αποφαίνομε�νου οργα� νου υ� στερα απο�  γνωμοδο� τηση του αρμο� δίου οργα� νου, μπορεί�  να εγκρί�νεταί
αντίκατα� σταση�  της με α� λλη, που να εί�ναί συ� μφωνη με τους ο� ρους της συ� μβασης, με�σα σε τακτη�  προθεσμί�α που
ορί�ζεταί απο�  την απο� φαση αυτη� .

6.4.2. Αν  η  αντίκατα� σταση  γί�νεταί  μετα�  τη  λη� ξη  του  συμβατίκου�  χρο� νου,  η  προθεσμί�α  που  ορί�ζεταί  γία  την
αντίκατα� σταση  δεν  μπορεί�  να  εί�ναί  μεγαλυ� τερη  του  1/2  του  συνολίκου�  συμβατίκου�  χρο� νου,  ο  δε  ανα� δοχος
θεωρεί�ταί  ως  εκπρο� θεσμος  καί  υπο� κείταί  σε  κυρω� σείς  λο� γω  εκπρο� θεσμης  παρα� δοσης.
Αν ο ανα� δοχος δεν αντίκαταστη� σεί τα υλίκα�  που απορρί�φθηκαν με�σα στην προθεσμί�α που του τα� χθηκε καί εφο� σον
ε�χεί λη� ξεί ο συμβατίκο� ς χρο� νος, κηρυ� σσεταί ε�κπτωτος καί υπο� κείταί στίς προβλεπο� μενες κυρω� σείς.

6.4.3. Η επίστροφη�  των υλίκω� ν που απορρί�φθηκαν γί�νεταί συ� μφωνα με τα προβλεπο� μενα στίς παρ. 2 καί 3  του
α� ρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Δυ� ναταί  η  αναθε�τουσα  αρχη�  να  ζητη� σεί  απο�  τον  ανα� δοχο  την  επί�δείξη  ί�δίου  η�  ο� μοίου  δεί�γματος  του
προσφερο� μενου εί�δους. 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας128 

 Κατα�  την περί�οδο της εγγυημε�νης λείτουργί�ας, ο ανα� δοχος ευθυ� νεταί γία την καλη�  λείτουργί�α του αντίκείμε�νου
της προμη� θείας.  Επί�σης,  οφεί�λεί  κατα�  το χρο� νο  της εγγυημε�νης  λείτουργί�ας  να προβαί�νεί  στην προβλεπο� μενη
συντη� ρηση καί  να αποκαταστη� σεί  οποίαδη� ποτε βλα� βη με τρο� πο καί  σε χρο� νο που περίγρα� φεταί στίς  τεχνίκε�ς
προδίαγραφε�ς καί στα λοίπα�  τευ� χη της συ� μβασης.

Γία  την  παρακολου� θηση  της  εκπλη� ρωσης  των  συμβατίκω� ν  υποχρεω� σεων  του  αναδο� χου  η  επίτροπη�
παρακολου� θησης καί παραλαβη� ς  η�  η είδίκη�  επίτροπη�  που ορί�ζεταί γία τον σκοπο�  αυτο� ν  απο�  την αναθε�τουσα
αρχη� 129 προβαί�νεί στον απαίτου� μενο ε�λεγχο της συμμο� ρφωσης του αναδο� χου στα προβλεπο� μενα στην συ� μβαση
γία  την  εγγυημε�νη  λείτουργί�α  καθ’  ο� λον  τον χρο� νο  ίσχυ� ος  της τηρω� ντας  σχετίκα�  πρακτίκα� .  Σε  περί�πτωση  μη
συμμο� ρφωσης  του  αναδο� χου  προς  τίς  συμβατίκε�ς  του  υποχρεω� σείς,  επίτροπη�  είσηγεί�ταί  στο  αποφαίνο� μενο
ο� ργανο της συ� μβασης την ε�κπτωση του αναδο� χου.

Με�σα σε ε�να (1) μη� να απο�  την λη� ξη του προβλεπο� μενου χρο� νου της εγγυημε�νης λείτουργί�ας  η ως α� νω επίτροπη�
συντα� σσεί  σχετίκο�  πρωτο� κολλο  παραλαβη� ς  της  εγγυημε�νης  λείτουργί�ας,  στο  οποί�ο  αποφαί�νεταί  γία  την
συμμο� ρφωση του αναδο� χου στίς απαίτη� σείς της συ� μβασης. Σε περί�πτωση μη συμμο� ρφωσης, ολίκη� ς η�  μερίκη� ς, του
αναδο� χου,  το  συλλογίκο�  ο� ργανο  μπορεί�  να  προτεί�νεί  την   κατα� πτωση  της  εγγυη� σεως  καλη� ς  λείτουργί�ας  που
προβλε�πεταί  στο  α� ρθρο  72  του  ν.  4412/2016  περί�  εγγυη� σεων  καί  στην  παρα� γραφο 4.1.2 της  παρου� σας.  Το
πρωτο� κολλο εγκρί�νεταί απο�  το αρμο� δίο αποφαίνο� μενο ο� ργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

Συ� μφωνα με την ίσχυ� ουσα νομοθεσί�α, υπο�  τους ο� ρους του α� ρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

128 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
129 Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016
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                                                                                          ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΦΥΣΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗ--
ΓΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΓΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑ--

ΝΟΜΕΙΣΝΟΜΕΙΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 141/2021

ΠΙΣΤΩΣΗ: 117.800,00 ΕΥΡΩΠΙΣΤΩΣΗ: 117.800,00 ΕΥΡΩ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. μελέτης: 141/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΥΟ  ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ  ΗΜΙΦΟΡ-
ΤΗΓΩΝ  4Χ4   ΜΕ  ΛΕΠΙΔΕΣ  ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

Προϋπολογισμού 117.800.00 με ΦΠΑ 24%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-
ΔΟΣ

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

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΕΝΤΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΗΜ ΤΜΗΜΑ-

ΤΟΣ

ΜΑΚΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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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 σή-
μερα.
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: 

Ημερομηνία _________________

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. μελέτης: 141/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΥΟ  ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ  ΗΜΙΦΟΡ-
ΤΗΓΩΝ  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 συ-
νοδευόμενα με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού, το καθένα για τις ανάγκες του Δήμου Μυτι-
λήνης. 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 τη-
ρούν 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.
Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη παρατίθενται αναλυτικά οι επί μέρους ειδικές συγγραφές υποχρε-
ώσεων (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:
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✔ του ν.4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμο-
γή 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 πα-
ρεμβάσεων 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 Προ-
σώπων 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 συ-
ναλλαγές», 

✔ 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 Κεντρι-

κού 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 καταστρατη-

γήσεων 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  μετο-
χών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμη-
θειών 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 εξω-
χώριες 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 ιδί-

ως 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 Δημο-
σίων 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,  κα-
θώς 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 προ-
σφορά των προμηθευτών θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, μεταβίβασης, έκδοσης κρα-
τικών 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 έγ-
γραφα, την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας όπου απαιτείται, καθώς και τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά. Στην προσφορά των προμηθευτών θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξι-
νόμησης, μεταβίβασης, έκδοσης πινακίδων, τελών κυκλοφορίας κλπ, ενώ ευθύνη του ανα-
δόχου 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 κανονι-
σμούς (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 εφαρ-
μόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO9001, από διαπιστευμένο ευρωπαϊκό 
φορέα πιστοποίησης.

 Όλα τα υλικά πρέπει να είναι καινούρια, άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα σύμ-
φωνα 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 συγκε-
κριμένο τύπο, νοείται ως ενδεικτικός και αφορά μόνο τα απαιτούμενα λειτουργικά χαρακτηρι-
στικά που πρέπει να πληρούνται.
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 Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των προδιαγραφών των τευχών, τότε ισχυρότερη καθί-
σταται η περιεχόμενη στο τεύχος, που βάσει της Διακήρυξης, είναι ισχυρότερο. Εάν η ανακο-
λουθία βρίσκεται εντός του ιδίου τεύχους, τότε ισχυρότερη καθίσταται η πλέον εξειδικευμένη.

 Αποδεκτή γίνεται προσφορά η οποία προσφέρει είδος με πιο σύγχρονα από τα ζητούμενα χα-
ρακτηριστικά.

 Γενικώς, όταν ζητείται συγκεκριμένη προδιαγραφή ή δυνατότητα, είναι δυνατόν και κατόπιν 
σύμφωνης γνώμης του μελετητή, να γίνει αποδεκτή από την επιτροπή προσφορά με διαφορο-
ποιημένα 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 δυ-
σανάλογο 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 λειτουρ-
γικά.
γ)  Κανείς δεν μπορεί να προσφέρει την συγκεκριμένη προδιαγραφή, οπότε και τα είδη γίνο-
νται 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 περίπτω-
ση 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 πιστοποιή-
σεις είναι δυνατόν να προσκομίζονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα τα αποδεικτικά έντυ-
πα. Όλα τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα των ερ-
γοστασίων 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 προσφέρο-
ντος ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης, τότε θα προσκομίσει και τα αντίστοιχα πι-
στοποιητικά.

 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 πί-
νακας συμφωνίας των τεχνικών προδιαγραφών. Σε κάθε γραμμή του πίνακα, θα συμπληρώνε-
ται αναλόγως ΝΑΙ/ΟΧΙ, και το ζητούμενο τεχνικό/ά χαρακτηριστικό/ά. Επίσης θα συμπληρώνο-
νται 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) Έκ-
δοση 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
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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 αναγνωρι-
σμένου 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 λει-
τουργίας. 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 ψε-
κασμού Direct Injection, τεχνολογίας Common Rail και συνολικού κυβισμού τουλάχιστον 1.900cc εξοπλισμένο με στροβιλο-
συμπιεστή (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 προ-
διαγραφών 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 βοηθητι-
κή 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 κίνδυ -
νο παγώματος του καυσίμου.

Σύστημα μετάδοσης : Θα φέρει συμπλέκτη μονόδισκο, ξηρού τύπου υδραυλικής επενέργειας. Το όχημα θα είναι εφοδια-
σμένο 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 επι -
λογή της μετάδοσης κίνησης κατά προτίμηση από 4x2 σε 4x4 και της αντίστοιχης σχέσεως μετάδοσης θα γίνεται ηλεκτρονι-
κά 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.
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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 το-
ποθετημένος 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), ημι-
τρακτερωτά σύμφωνα με ETRTO και την οδηγία 92/23 * 2005/11 επί των οποίων θα αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρι-
σης (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 τουλάχι-
στον. 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 οχή -
ματος. 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 ρυθμι-
ζόμενου 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 επενερ-
γούν 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).
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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 τε-
χνικές 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 αλουμι -
νίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται   κατά την υπογραφή της  τε-
λικής 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 σύγχρο-
νο 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 τουλάχι -
στον 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)
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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

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
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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 λει-
τουργίας 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 κατασκευα-
σμένος 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 αλα-
τιού προς τον δίσκο διασκορπισμό θα επιτυγχάνεται με κοχλία ο οποίος θα διατρέχει όλο το μήκος του πατώματος, δια-
μέτρου 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 ηλεκτρι-
κό 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 - αρι-
στερά). Η μονάδα θα παίρνει κίνηση από το όχημα και θα διαθέτει ειδικό ασύρματο τηλεχειριστήριο (επί ποινή αποκλει-
σμού). 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.
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 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 ζητούμε-

νων 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 κα-
τασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δη-
λώνει ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνι-
ζόμενο.

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/ αποκα-
τάστασης 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 προσφερόμε-
νου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθ-
μός 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 ΧΑΡΑΚΤΗ-
ΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΑΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕ-

ΛΟ
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 ανταλ-
λακτικά.
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 προσφε-
ρόμενος 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  in-
tercooler. Η μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 150Hp.
Η απόδοση του κινητήρα θα αφορά την εργοστασιακή απόδοση, χωρίς επιπλέον μετατροπές. Ο κινη-
τήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προδιαγραφών και θα πληροί
τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στάθ-
μης 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 σχεδια-
σμό του φίλτρου καυσίμου και των σωληνώσεων θα αποτρέπουν τον κίνδυνο παγώματος του καυσί-
μου.

 

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 προτί-
μησης 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 με-
τάδοσης 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)
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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 ΧΑΡΑΚΤΗ-
ΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΑΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕ-

ΛΟ
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 ανταλ-
λακτικά.
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 προσφε-
ρόμενος τύπος πλαισίου θα είναι κατασκευασμένος για την μεταφορά ωφέλιμου φορτίου τουλάχι-
στον 1.000 kg και θα παρέχει την δυνατότητα  για άνετη και ασφαλή κίνηση εντός και εκτός οδο-
στρώματος 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  in-
tercooler. Η μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 150Hp.
Η απόδοση του κινητήρα θα αφορά την εργοστασιακή απόδοση, χωρίς επιπλέον μετατροπές. Ο κινη-
τήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προδιαγραφών και θα πληροί
τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στάθ-
μης 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 σχεδια-
σμό του φίλτρου καυσίμου και των σωληνώσεων θα αποτρέπουν τον κίνδυνο παγώματος του καυσί -
μου.
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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 προτί -
μησης με βοηθητικό κιβώτιο (transfer case), το οποίο στην κατάσταση 4Χ4 και κατ’ επιλογή του χρή-
στη 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 με-
τάδοσης 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 βρί-
σκεται 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 οχήμα-
τος και θα  επιτρέπει την αφαίρεση ή επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Στον εξοπλισμό του οχή-
ματος θα περιλαμβάνεται γρύλλος και εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία θα διατίθενται από τον κα-
τασκευαστή.

Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), ημιτρακτερωτά σύμ-
φωνα 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 αντιολισθη-
τικών 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 πλευ-
ρά 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 θύ -
ρες 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  αν -
θεκτικότητα.

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 εξοπλι -
σμένα 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 ση-
μείων 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, ανταπο-
κρινόμενο 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 μεταλ -
λικά 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 εξο-
πλισμένο με σύστημα μη εκκίνησης του κινητήρα (immobilizer) όταν  δεν χρησιμοποιείται το εργοστα-
σιακό 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 οχήμα-
τος 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 πα-
ράδοσης 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 παρα-
πάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμή-
θειας 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 συνερ-
γείο/α εντός της νήσου Λέσβου ή εναλλακτικά με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο επι-
λέξει  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 συ-
νεργείου/ων.  Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/  αποκατάστασης θα γίνεται  το
πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η έντε-
χνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.

 Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σε θέση και θα  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφε-
ρόμενου είδους, εφόσον ζητηθεί.

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του αγοραστή για το χειρισμό   και συντή-
ρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
(πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού,  αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρί-
δια 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 συνδυα-
σμός βάρους και αντοχής. Το βάρος του αλατοδιανομέα σε κατάσταση λειτουργίας δεν πρέπει να εί-
ναι μεγαλύτερο από 150 κιλά.    

Στο πάνω μέρος θα διαθέτει σήτα στιβαρής κατασκευής για τον επιτυχή διαμερισμό του άλατος απο-
χιονισμού κατά την εναπόθεσή του και την αποφυγή ύπαρξης συσσωρευμένων μαζών μεγάλης δια-
μέτρου. 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 επι-
τυγχάνεται 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 τοι-
χώματα. 

Εντός της καμπίνας θα υπάρχει χειριστήριο με οθόνη υγρών κρυστάλλων για την ρύθμιση της ποσότη -
τας διασκορπισμού και της διαμέτρου διασκορπισμού από 1 – 8 μέτρα τουλάχιστον. Θα διαθέτει επί-
σης αισθητήρα ταχύτητας μέσο σήματος GPS έτσι ώστε να ρυθμίζει αυτόματα την προεπιλεγμένη πο-
σότητα διασκορπισμού  ανάλογα την ταχύτητα του οχήματος προκειμένου να είναι σταθερή η πο-
σότητα ανά m2.   Από το χειριστήρια θα υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψης της αυτόματης λειτουργί -
ας 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, περι-
στροφή 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 απελευθέρω-
ση 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 κατάλ-
ληλο 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.
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Λοιπές παρατηρήσεις: 

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]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..............................,

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

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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α)  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................  (διεύθυνση) .......................

…………………………………..

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. 

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. 
136 Εφόσον  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). 
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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  παρούσας,  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  των  εγγυήσεων  που  έχουμε  το  δικαίωμα  να

εκδίδουμε140.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

139  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
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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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    ……………………………..

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]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..............................,

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

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.

σελ. 89



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).

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)

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.
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
……………………………141

              [Τόπος ]……:...../......../…….
Αριθ. πρωτ.............................

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ…………….[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

141  Συμπληρώνονται στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

142  Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016
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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  [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»  [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 [εάν αποτελούν διακριτό έγγραφο και δεν έχουν
ενσωματωθεί στο τεύχος της Διακήρυξης]

-........ (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»143 

-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 ……:.

143 Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή και τα λοιπά σχετικά έγγραφα της σύμβασης
144  Συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή 
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[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

[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)] 
[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 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)]
Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων
Επενδύσεων  (Συλλογική  Απόφαση  Ένταξης,  αριθ.  ενάριθ.  έργου  ……………………)  [κατά
περίπτωση]

 [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 .............................

145 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης. 
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[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  εκτέλεσης  της  παρούσας,  σύμφωνα  με  τη  ρήτρα
ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

 [Εφ’ όσον συντρέχει εφαρμογής, στο σημείο αυτό αναφέρονται: ]
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.
146  Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016
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4.5.  [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…..%
[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: [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 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. [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

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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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 
……. [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.  

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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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 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.

Άρθρο 8
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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

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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οριζόμενα στο άρθρο 6.6. της Διακήρυξης και έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο
άρθρο αυτό. 
[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

154 Το εδάφιο β ́  συμπληρώνεται  μόνον στη περίπτωση συμβάσεων προμηθειών,  για  τις  οποίες απαιτούνται
εργασίες  τοποθέτησης  ή  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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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.

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.  [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.

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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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
…….. [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
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  …..[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
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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.

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 

157  Αφορά σε φυσικά πρόσωπα
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[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.

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,
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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, 

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
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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

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

σελ. 105



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – Οδηγίες χρήσης ΕΣΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal/kentro_eksipiretisis

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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