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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                  Γαζηνύλε,    5/2/2021 

ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ                                                           Αξηζκ.πξση. 1100 

 

 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ν Γήκαξρνο Ξελεηνχ δηαθεξχζζεη ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε αλνηθηή δηαδηθαζία θάησ 

ησλ νξίσλ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ ΚΑΙ ΝΠΓΓ ΔΣΟΤ 2021 » πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο 

198.056,66€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ησλ παξαθάησ άξζξσλ, φπσο θαηαξηίζηεθαλ κε ηελ αξηζκ. 20/21 (ΑΓΑ:6ΔΘ3ΥΜΑ-ΕΚΑ) 

απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο: 

 

1.  ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ & ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1ηνηρεία αλαζέηνπζαο αξρήο 

Δπσλπκία:    Γήκνο Ξελεηνχ 

Γεληθή δ/λζε ζην δηαδίθηπν (URL): www.dimospineiou.gr 

Ραρ. δ/λζε:    Πηζίλε θαη Σαιθηνπνχινπ , Γαζηνχλε 

Ρ.Θ.:     27 300 

Σψξα:     Διιάδα 

Ξιεξνθνξίεο:    ΚΥΟΑΗΡΖ ΔΗΟΖΛΖ 

Ρειέθσλν:    2623360773 

E-mail:    dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

Φνξέαο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο:  ΛΞΓΓ «Γήκνο Ξελεηνχ» 

 

 

1.2ηνηρεία δηαδηθαζίαο & ρξεκαηνδόηεζε  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27  ηνπ Λ.4412/2016. 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Ξελεηνχ. Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο  2021. Δηδηθφηεξα: 

 

 

 

 

http://www.dimospineiou.gr/
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ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ: 

 

ΚΑΔ ΣΙΣΛΟ ΚΑ ΓΑΠΑΝΗ 

 ΔΣΟΤ  

2021 

 

10.6641 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ 

 

5.000,00 

 

10.6643 Ξξνκήζεηα πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο 

4.000,00  

20.6641 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ 

55.000,00  

25.6641 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ 

6.000,00  

30.6641 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ 

50.000,00  

35.6641 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ 

15.000,00  

70.6641 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ 

20.000,00  

 

ΝΠΓΓ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΔΙΑ Γ.ΠΗΝΔΙΟΤ: 

 

ΚΑΔ ΣΙΣΛΟ ΚΑ ΓΑΠΑΝΗ 

 ΔΣΟΤ  

2021 

 

10.6643 Ξξνκήζεηα πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο 

 

5.000,00 

 

10.6644.001 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ 

 

2.500,00 

 

 

ΝΠΓΓ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Γ.ΠΗΝΔΙΟΤ: 

 

ΚΑΔ ΣΙΣΛΟ ΚΑ ΓΑΠΑΝΗ 

 ΔΣΟΤ  

2021 

 

15.6645.001 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη 

ιηπαληηθψλ 

 

2.500,00 

 

 

 



 

3 

 

Α/ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΚΠ/Η Γ.ΠΗΝΔΙΟΤ: 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο , πνζνύ 20.634,10 

 

Β/ΒΑΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΚΠ/Η Γ.ΠΗΝΔΙΟΤ: 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο , πνζνύ 12.422,56 

 

1.3 πλνπηηθή πεξηγξαθή θπζηθνύ & νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά ζηελ Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ Γήκνπ Ξελεηνχ 

θαη Λ.Ξ.Γ.Γ. έηνπο 2021 εθηηκψκελεο αμίαο ζχκβαζεο 198.056,66 € κε ηνλ ΦΞΑ.  

  Ππγθεθξηκέλα αθνξά ηελ  πξνκήζεηα δηαθφξσλ ηχπσλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο 

ζέξκαλζεο ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ θαη ησλ 

Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα ειαηνιηπαληηθψλ, απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο κε ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαη γηα έλα έηνο ε ηελ εμάληιεζε ησλ πνζψλ ηεο 

ζχκβαζεο. 

Αλαιπηηθά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο: 

1ε Οκάδα: Ξεηξέιαην Θίλεζεο θαη Βελδίλε Ακφιπβδε γηα νρήκαηα θαη Κεραλήκαηα θαζψο 

θαη Ξεηξέιαην Θέξκαλζεο γηα θηήξηα. 

Ξξφθεηηαη γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ακφιπβδεο βελδίλεο γηα ηα νρήκαηα 

θαη ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ ,ηνπ ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΓΖΚΝ ΞΖΛΔΗΝ, ηνπ  ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 

ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΞΖΛΔΗΝ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνκήζεηα 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηα θηήξηα ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ, ηα θηήξηα ηνπ ΛΝΚΗΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΓΖΚΝ ΞΖΛΔΗΝ, 

ηα θηήξηα ηεο ΠΣΝΙΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ Α/ΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞ/ΠΖΠ ΓΖΚΝ ΞΖΛΔΗΝ θαζψο θαη 

ηα θηήξηα ηεο ΠΣΝΙΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ Β/ΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞ/ΠΖΠ ΓΖΚΝ ΞΖΛΔΗΝ. 

2ε Οκάδα: Ιηπαληηθά & Βηνθαχζηκν γηα ηα νρήκαηα θαη Κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ 

Ξξφθεηηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ θαη βηνθαπζίκνπ γηα ηα νρήκαηα θαη ηα 

κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο , ε νπνία ζα δνζεί σο εμήο: (βάζεη ηνπ άξζξνπ 

95 ηνπ Λ. 4412/2016). 

1) Γηα ηελ 1ε νκάδα  ε ηηκή πξνζθνξάο ζα δνζεί κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) 

επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο, κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο έθαζηνπ είδνπο, ηνπ 

Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ γξψλ Θαπζίκσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο (Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή) γηα ηνλ Λνκφ Ζιείαο  θαηά ηελ 

εκέξα παξάδνζεο απηνχ θαη πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ 

είδνπο (πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε ακφιπβδε θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο). 

 Ρν αλσηέξσ πνζνζηφ έθπησζεο κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ ρσξίο λα ππεξβαίλεη 

ην 5% (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Λ. 4257/2014).  
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 2) Γηα ηελ 2ε νκάδα  ε ηηκή πξνζθνξάο ζα δνζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ 

ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ρακειφηεξεο 

ηηκήο.(πξνζθνξά ζε ηηκή κνλάδνο) (Ιηπαληηθά & Βηνθαχζηκν γηα ηα νρήκαηα θαη 

Κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ). 

Ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ έσο θαη έλα έηνο ε ηελ εμάληιεζε ησλ πνζψλ ηεο ζχκβαζεο.  

Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη (ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ) κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά γηα ηε κηα ή θαη ηηο δχν  νκάδεο εηδψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά 

ηνπο ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αλαθεξνκέλσλ εηδψλ αλά νκάδα.  

Πχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ 213/2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πεξί θνηλνχ ιεμηινγίνπ 

γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV), ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ηαμηλνκνχληαη κε CPV ππφ ηνπο 

αξηζκεηηθνχο θσδηθνχο σο θάησζη :  

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ, ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 09134100-8, κε ηίηιν 

«Ξεηξέιαην Ληίδει»  

ΒΔΛΕΗΛΖ ΑΚΝΙΒΓΖ, ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 09132100-4, κε ηίηιν 

«Ακφιπβδε βελδίλε»  

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ, ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 09135100-5, κε ηίηιν 

«Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο»  

ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ, ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 09211100-2, κε ηίηιν «Έιαηα 

θηλεηήξσλ»  

ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ ΚΔΠΑ , ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 09211000-1 , κε ηίηιν «Ιηπαληηθά 

έιαηα θαη ιηπαληηθά κέζα». 

ΓΑΡΗΘΑ ΓΗΑΙΚΑΡΑ , ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 24957000-7 , κε ηίηιν «Σεκηθά 

Ξξφζζεηα». 

ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ, ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 09211600-7, 

κε ηίηιν «Ιηπαληηθά πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη άιισλ ρξήζεσλ»  

ΓΟΑΠΑ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ, ππφ ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ (CPV) 24951000-5, κε ηίηιν «Γξάζα 

θαη ιηπαληηθά»  

   Δπί πιένλ, γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ειεθηξνληθφο 

πιεηζηεξηαζκφο1  κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. 

 
1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/08-06-2006 ηεχρνο 1ν) «ΘΟΥΠΖ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΓΖΚΥΛ 

ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ» 

                                           
1 Άξζξν 34 λ.4412/2016  
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 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/07-06-2010 ηεχρνο 1ν) «ΛΔΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΡΖΠ 

ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ – ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ» 

 ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/13-07-2010, ηεχρνο 1ν) «ΔΛΗΠΣΠΖ ΡΖΠ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ ΚΔ 

ΡΖΛ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΛΝΚΥΛ ΘΑΗ ΞΟΑΜΔΥΛ ΡΥΛ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΥΛ, 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ {ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΓΗΑΓΔΗΑ} ΘΑΗ ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ» 

 ηνπ N.4013/2011 (ΦΔΘ 204 15-09-2011 ηεχρνο 1ν)  «ΠΠΡΑΠΖ Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. ΘΑΗ 

Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π.» 

 ηνπ Λ.4270/2014 (ΦΔΘ 143 ηεχρνο Α) «ΑΟΣΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝΛΝΚΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΑΗ 

ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ (ΔΛΠΥΚΑΡΥΠΖ ΡΖΠ ΝΓΖΓΗΑΠ 2011/85/ΔΔ) – ΓΖΚΝΠΗΝ ΙΝΓΗΠΡΗΘΝ ΘΑΗ 

ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ» 

 ηνπ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/08-08-2016 ηεχρνο 1ν) «ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ ΔΟΓΥΛ, 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ (ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΠΡΗΠ ΝΓΖΓΗΔΠ 2014/24/ΔΔ ΘΑΗ 

2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ Λ.4605/01-04-2019 (ΦΔΘ 52/01-04-2019 ηεχρνο Α’) «ΔΛΑΟΚΝΛΗΠΖ ΡΖΠ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑΠ ΚΔ ΡΖΛ ΝΓΖΓΗΑ (ΔΔ) 2016/943 ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ 

ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ…..» 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο ηνπ Ξ.ΔΠ. κε αξηζκφ 11389/1993 (ΦΔΘ 

185/Β) «ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΝΡΑ», νη νπνίεο θαηαξγνχληαη κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 379 § 10 θαη 12 ηνπ Λ.4412/2016 

 ηεο αξηζκ.57654/22-05-2017 (ΦΔΘ 1781/23-05-2017 ηεχρνο 2ν) απφθαζεο πνπξγνχ 

Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα «ΟΘΚΗΠΖ ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ» 

 ηεο αξηζκ.56902/215/19-05-2017 (ΦΔΘ 1924/02-06-2017 ηεχρνο 2ν) απφθαζεο 

πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα «ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΔΠ ΘΑΗ 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.» 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

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

ηεο κειέηεο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

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

Ξεξαηηέξσ, ε αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ην παξαθάησ εηδηθφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην: 

 ηεο απφ 02/2021 κειέηεο, φπσο ζεσξήζεθε απφ ηε Γ/λζε Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνιενδνκίαο 
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 ηνπ αξηζκ.πξση 1079/5-2-2021  πξσηνγελνχο αηηήκαηνο ηεο Νηθνλνκηθήο 

πεξεζίαο , ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ, φπσο θαηαρσξήζεθε ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. (ΑΓΑΚ: 

21REQ008098488)  

 ηεο αξηζκ. 1/21 (ΑΓΑ: 6Β81ΥΜΑ-5Λ0 )απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 

ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή δηαγσληζκνχ γηα πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα θαη αλνηθηή δηαδηθαζία (άλσ ησλ 60.000,00 €) 

γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο ή/θαη ηερληθή εκπεηξία , θαη 

 ηεο αξηζκ 20/21 (ΑΓΑ:6ΔΘ3ΥΜΑ-ΕΚΑ) απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη θαζνξίζηεθαλ νη 

φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ & δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί  κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. κέζσ    ηεο    

δηαδηθηπαθήο   πχιεο http://www.promitheus.gov.grηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ  

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ  

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ακέζσο κεηά ηε δεκνζίεπζε  

ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

26/2/2021 θαη ψξα  10.00 π.κ. 

Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. (άξζξν 

27 § 5 θαη άξζξν 121 § 1α ηνπ Λ.4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη). 

 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα  

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Θαηαρσξείηαη ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π., ζην Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ. 

ΞΟΝΘΖΟΜΖ Θαηαρσξείηαη ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Ξελεηνχ. 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ Αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν (http://et.diavgeia.gov.gr/– Ξξφγξακκα 

ΓΗΑΓΔΗΑ) θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ ειιεληθφ ηχπν ζε δχν ηνπηθέο 

εθεκεξίδεο. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

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

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

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

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

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

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

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

β)Γελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

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

επηιεγνχλ. 

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

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

2.   ΓΔΝΙΚΟΙ & ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 2 § 1 πεξηπη. 14  ηνπ Λ.4412/2016 είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 ε απφ 15-01-2021 κειέηε, φπσο ζεσξήζεθε απφ ηε Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ 

Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνιενδνκίαο 

 ε πξνθήξπμε 

 ε δηαθήξπμε 

 ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.)  

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλίζεηο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο 

 ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

2.1.2 Ζ επηθνηλσλία ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

εθηεινχληαη κε  ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) www.promitheus.gov.grκέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαζψο θαη ζηελ δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ ζην 

δηαδίθηπν(URL)  www.dimospineiou.gr 

2.1.3 Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην 

αξγφηεξν έσο θαη ηελ  θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ 

κέζσ ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π, ην αξγφηεξν έσο θαη ηελ 

18ε/2/2021.Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  

ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ 

εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Ρν 

ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimospineiou.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ 

εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ 

,νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 

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

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.   

 Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

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

αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρπρφλ  

πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

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

αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-

10-1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.1497/1984 (ΦΔΘ 188/27-11-1984 ηεχρνο Α). Δηδηθά, ηα 

αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

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

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

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

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

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-1961, πνπ θπξψζεθε κε ην 

Λ.1497/1984 (ΦΔΘ 188/27-11-1984 ηεχρνο Α). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν 

αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην 

ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

Φπιιάδηα θαη άιια έληππα (prospectus θιπ)κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελνπ ππνβάιινληαη, 

θαηά πξνηίκεζε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

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

αλαδφρνπ, γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ β’ θαη γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.4364/2016 (Α’ 13), πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ 

ή ζηα θξάηε – κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 
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απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. – Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 

ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ 

ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 

εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

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

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α)ηελ εκεξνκελία 

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

αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε)ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη)ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ 

Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 

(ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  

δ)ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ, ε)ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ)ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η)ηελ 

αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 

νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο 

ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ηνλ ηίηιν 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.2 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο – θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε 

απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

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

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

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

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

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

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
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Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο.  

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

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

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

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, αλά 

ηκήκα, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. Αθνινπζεί πίλαθαο κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο αλά 

ηκήκα κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

 ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ςε € 

1
θ
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ 1.547,54 

2
θ
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 49,69 

 

 

Πε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηαην χςνο ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηνπ/ησλ 

πξνζθεξνκέλνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη 

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

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

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

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηεο παξαγξάθνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα 

δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016. 

2.2.2.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

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

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

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

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1 Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από 

ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο:  

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

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

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

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

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ – 

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

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

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

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

θνξέα,  

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

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

48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ.2803/2000 (Α’ 48),  

δ)ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

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

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

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

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε)λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 

309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

Λ.3691/2008 (Α’ 166), 

ζη)παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 

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

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

ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ.4198/2013 (Α’ 215). 
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Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ.  

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

(Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά  ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

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

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

Ππκβνπιίνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

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

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

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

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

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.  

 

2.2.3.2 ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

α)Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

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

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   

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

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

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

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

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ 

είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

ή/θαη 

γ)Ζ αλαζέηνπζα αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα)ηξεηο (3) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 
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ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β’ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή 

«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ)δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ 

δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα) θαη ββ) θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

2.2.3.3.2 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο 
οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
 

2.2.3.4 Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο:  

α)εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 18 § 2 ηνπ 

Λ.4412/2016,  

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

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

ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο,  

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

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν 

ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

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

ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα,  

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

ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

 

                                           
2
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφβιεςε ηεο παξ. 3 γηα παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ 

απνθιεηζκφ ησλ παξ. 1 θαη 2 απνηειεί δπλαηφηεηα ηεο A.A. (πξβι. 73 παξ. 3 ηνπ λ. 

4412/2016). Πε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα ε 
A.A. δηαγξάθεηαη ε παξάγξαθνο  3 α ή/θαη β αληίζηνηρα. 
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ζη)εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

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

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

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

ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 

ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 

αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ 

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

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

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

ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ 

γεγνλόηνο.  

2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη 

(ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ)3. 
 

2.2.3.6Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα 

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

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

πεξηπηψζεηο. 

2.2.3.7Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2γ) θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ 

λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, 

παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ 

επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 

                                           
3
 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία 

τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΠΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ 
προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο 
του ΕΕΕ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 
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παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην 

ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο 

αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε. 

2.2.3.8Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 73 § 8 

θαη 9 ηνπ Λ. 4412/2016. 

2.2.3.9Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ.4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη 

απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε 

ην/ηα αληηθείκελν/αληηθείκελα ηεο ζχκβαζεο.  Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην 

θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 

Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ.4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο 

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

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξψα.  

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα4  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ: 

-γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα την 1η Ομάδα (γηα ηα πγξά θαχζηκα): 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ην Λ. 

3054/2002 σο ηζρχεη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ( 

 πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 

δειψλεη φηη:  

α)Oη πξνδηαγξαθέο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ είλαη ζχκθσλεο κε απηέο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην αξκφδηα φξγαλα ηνπ Θξάηνπο. 

β)Απνδέρεηαη ηελ απνζηνιή δεηγκάησλ ζην Γεληθφ Σεκείν ηνπ Θξάηνπο γηα 

πνηνηηθφ έιεγρν, κε έμνδα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαζψο θαη γηα πνζνηηθφ έιεγρν 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

γ)Κεηά ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ παξέρεη εμππεξέηεζε, ηερληθή βνήζεηα θαη 

ζηνηρεία ηερλνγλσζίαο. 

δ)Ο εθνδηαζκόο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ κε πεηξέιαην θίλεζεο 

θαη βελδίλε ζα γίλεηαη από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή/πξαηήξην 

πγξώλ θαπζίκσλ ή ζπλεξγαδόκελν, εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ Πελεηνύ ή ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθηόο ησλ δηνηθεηηθώλ 

νξίσλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ ε απόζηαζε λα κε ππεξβαίλεη ηα 4ρικ από ηελ 

έδξα ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ (δεκαξρείν πιαηεία Ηξώσλ 18, Γαζηνύλε).  

- γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα την 2η Ομάδα (γηα ηα ιηπαληηθά) 

Γηα φια ηα ιηπαληηθά απαηηνχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ ηππνπνίεζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηα παξαθάησ: 

 Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζπζηήκαηνο ISO 9001:2000  

  Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο   ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

ISO 14001:2004.  

                                           
4
 Ξξβι άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, νη Α.Α. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο 

θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε ζε 

θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. Νη Α.Α. κπνξεί λα απαηηνχλ εηδηθφηεξα απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εκπεηξίαο, 

απνδεηθλπφκελν κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί 

θαηά ην παξειζφλ. Κηα Α.Α. κπνξεί λα ζεσξεί φηη έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο εάλ δηαπηζηψζεη φηη απηφο 

έρεη ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 Νη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ 

ΔΔΔΠ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ Ρ.Δ..Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ 

ησλ νξίσλ),θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, 

πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην 

παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα 

επίπεδα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. 

ηνπιάρηζηνλ ......... ζπλαθείο παξαδφζεηο ηα 3 ηειεπηαία έηε) θαηά ηξφπν 

αληηθεηκεληθφ, δηαθαλή ρσξίο λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είηε δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο. Ξξβι. θαη ηελ Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. 

''Κριηήρια ποιοηικής επιλογής δημοζίων ζσμβάζεων και έλεγτος καηαλληλόληηας: 

ειδικά η οικονομική και τρημαηοοικονομική επάρκεια και η ηετνική και 

επαγγελμαηική ικανόηηηα'' (ΑΓΑ ΥΒ7ΝΜΡΒ-ΡΙ7)  θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IV 

παξ. 1, φπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
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 Ξηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο γείαο θαη Αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ OHSAS 18001 

ηνπ παξαγσγνχ ησλ πξντφλησλ ηα νπνία θαη ζα θαηαηίζεληαη ζηα 

δηθαηνινγεηηθά. 

 Θα ππνβιεζεί  ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ηα πξνζθεξφκελα ειαηνιηπαληηθά παξάγνληαη απφ 

πξσηνγελείο πξψηεο χιεο ( θαη ζηα βαζηθά θαη ζηα πξφζζεηα) 

 Ρα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ππνρξεσηηθά ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ππ΄αξηζ. 176/94 ΦΔΘ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα πξέπεη 

λα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο, ε νπνία δίδεηαη κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ιηπαληηθψλ ζηνλ θαηάινγν πνπ ηεξεί ε Γ/λζε 

πεηξνρεκηθψλ ηνπ Γ.Σ. ηνπ θξάηνπο θαη ζα θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά. 

 Γηα θάζε ιηπαληηθφ ζα ππνβιεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ ην αληίζηνηρν 

θχιιν πξντφληνο κε ηα ηερληθά θαη θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπνπ 

επίζεο ζα δειψλνληαη  θαη ε δηάξθεηα δσήο θάζε ιηπαληηθνχ (ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ή ρηιηφκεηξα πνπ κπνξεί λα δηαλχζεη). 

 Δλδεηθηηθφο ηηκνθαηάινγνο ινηπψλ ιηπαληηθψλ θαη ζρεηηθψλ εηδψλ  

2.2.7 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα5  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ: 

-γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα την 1η Ομάδα (γηα ηα πγξά θαχζηκα): 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ην Λ. 

3054/2002 σο ηζρχεη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ( 

 πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 

δειψλεη φηη:  

α)Oη πξνδηαγξαθέο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ είλαη ζχκθσλεο κε απηέο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην αξκφδηα φξγαλα ηνπ Θξάηνπο. 

                                           
5
 Ξξβι άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, νη Α.Α. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο 

θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε ζε 

θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. Νη Α.Α. κπνξεί λα απαηηνχλ εηδηθφηεξα απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εκπεηξίαο, 

απνδεηθλπφκελν κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί 

θαηά ην παξειζφλ. Κηα Α.Α. κπνξεί λα ζεσξεί φηη έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο εάλ δηαπηζηψζεη φηη απηφο 

έρεη ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 Νη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ 

ΔΔΔΠ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ Ρ.Δ..Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ 

ησλ νξίσλ),θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, 

πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην 

παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα 

επίπεδα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. 

ηνπιάρηζηνλ ......... ζπλαθείο παξαδφζεηο ηα 3 ηειεπηαία έηε) θαηά ηξφπν 

αληηθεηκεληθφ, δηαθαλή ρσξίο λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είηε δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο. Ξξβι. θαη ηελ Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. 

''Κριηήρια ποιοηικής επιλογής δημοζίων ζσμβάζεων και έλεγτος καηαλληλόληηας: 

ειδικά η οικονομική και τρημαηοοικονομική επάρκεια και η ηετνική και 

επαγγελμαηική ικανόηηηα'' (ΑΓΑ ΥΒ7ΝΜΡΒ-ΡΙ7)  θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IV 

παξ. 1, φπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
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β)Απνδέρεηαη ηελ απνζηνιή δεηγκάησλ ζην Γεληθφ Σεκείν ηνπ Θξάηνπο γηα 

πνηνηηθφ έιεγρν, κε έμνδα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαζψο θαη γηα πνζνηηθφ έιεγρν 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

γ)Κεηά ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ παξέρεη εμππεξέηεζε, ηερληθή βνήζεηα θαη 

ζηνηρεία ηερλνγλσζίαο. 

δ)Ν εθνδηαζκφο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ κε πεηξέιαην θίλεζεο θαη 

βελδίλε ζα γίλεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή/πξαηήξην πγξψλ 

θαπζίκσλ, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ ή ζε πεξίπησζε 

νηθνλνκηθνχ θνξέα εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ ε απφζηαζε 

λα κε ππεξβαίλεη ηα 4ρικ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ (δεκαξρείν πιαηεία 

Ζξψσλ 18, Γαζηνχλε). 

- γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα την 2η Ομάδα (γηα ηα ιηπαληηθά) 

Γηα φια ηα ιηπαληηθά απαηηνχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ ηππνπνίεζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηα παξαθάησ: 

 Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζπζηήκαηνο ISO 9001:2000  

  Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο   ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

ISO 14001:2004.  

 Ξηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο γείαο θαη Αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ OHSAS 18001 

ηνπ παξαγσγνχ ησλ πξντφλησλ ηα νπνία θαη ζα θαηαηίζεληαη ζηα 

δηθαηνινγεηηθά. 

 Θα ππνβιεζεί  ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ηα πξνζθεξφκελα ειαηνιηπαληηθά παξάγνληαη απφ 

πξσηνγελείο πξψηεο χιεο ( θαη ζηα βαζηθά θαη ζηα πξφζζεηα) 

 Ρα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά ππνρξεσηηθά ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ππ΄αξηζ. 176/94 ΦΔΘ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα πξέπεη 

λα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο, ε νπνία δίδεηαη κεηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ιηπαληηθψλ ζηνλ θαηάινγν πνπ ηεξεί ε Γ/λζε 

πεηξνρεκηθψλ ηνπ Γ.Σ. ηνπ θξάηνπο θαη ζα θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά. 

 Γηα θάζε ιηπαληηθφ ζα ππνβιεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ ην αληίζηνηρν 

θχιιν πξντφληνο κε ηα ηερληθά θαη θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπνπ 

επίζεο ζα δειψλνληαη  θαη ε δηάξθεηα δσήο θάζε ιηπαληηθνχ (ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ή ρηιηφκεηξα πνπ κπνξεί λα δηαλχζεη). 

 Δλδεηθηηθφο ηηκνθαηάινγνο ινηπψλ ιηπαληηθψλ θαη ζρεηηθψλ εηδψλ  

2.2.7 Στήριξη ςτην ικανότητα τρίτων  
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

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

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε 

απηνχο6. Πηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ 

αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε 

νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη 

απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο 7. 

πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 8. 

                                           
6
 Πρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των 

υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

7
 Η απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

8
 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
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2.2.8 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικήσ επιλογήσ 

2.2.8.1 Πποκαηαπκηική απόδειξη καηά ηην υποβολή πποζθοπών  

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

βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο 

παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο 

δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016 Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) (Β/3698/16-11-

2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα  ην νπνίν απνηειεί 

ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Ρν ΡΔΓ9 θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΠ θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΥΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ). Ρν ΡΔΓ 

ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΠ 

(www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

2.2.8.2 Αποδεικηικά μέζα10 

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

ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 

παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 

παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/201611. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, 

νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8)12. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην 

επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 

2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.413. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ 

πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ 

θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα 

πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

                                           
9 Ρν ΡΔΓ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Κέξε: Κέξνο Η Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Κέξνο ΗΗ 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, Κέξνο ΗΗΗ Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ, 

Κέξνο IV Θξηηήξηα Δπηινγήο, ..., Κέξνο VI Ρειηθέο δειψζεηο  
10

 Πρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
προςκομίςουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα 
κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν 
απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα 
ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

11 Ξξβι άξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016 
12 Ξξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016 
13 Ζ αλαθνξά ζηελ παξ. 2.2.3.4 πξνβιέπεηαη εθφζνλ ε A.A. νξίζεη ζηε 

Γηαθήξπμε έλαλ, πεξηζζφηεξνπο ή φινπο ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο ελ ιφγσ 

παξαγξάθνπ. Ππκπιεξψλεηαη αλαιφγσο  (πξβι παξ. 1 άξζξν 78 λ. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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εκπεξηέρεηαη ζην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) ηνπ άξζξνπ 

79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε 

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

δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ14. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα 

ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά15: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ 

σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

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

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

αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο  

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ 

πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

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

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε 

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

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

                                           
14 Ξξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 
15

 χετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων 

των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. θμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 

αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ 
χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). θμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (φμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. 
και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα 
Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 

ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη 

δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 

απνθιεηζκνχ. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ16, 

εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία . [Δμαηξνχληαη ηεο 

ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπο]: 

Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ 

θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο  είλαη νλνκαζηηθέο, 

θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, 

θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ 

αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο 

είλαη νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ 

θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε 

κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 

(ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην  δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

έρεη ηελ έδξα ηεο  δελ έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε 

ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη 

ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ, έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή 

θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή Ππλέιεπζε, αλ νη 

κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά 

ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη 

γλσζηνί. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη, 

σζηφζν, λα  απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη 

κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

Ξεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε 

ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 

(Β’ 1673) «Δικαιολογηηικά για ηην ηήρηζη ηων μηηρώων ηοσ ν. 3310/2005 όπως 

ηροποποιήθηκε με ηο ν. 3414/2005» 17.θαη 

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο 

ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε 

θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 

                                           
16

 Πρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
17

 Η ΚΤΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

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

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

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

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη 

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

αλάζεζε ζχκβαζεο.18 

Νη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν 

Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ ιηθνχ  

Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ 

αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ  2.2.619 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε 

πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα 

αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 

εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, 

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

εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.5. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο20 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ 

πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 

επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή 

ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε 

εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε 

πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, 

ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, 

ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

                                           
18 Ξξβι. Ξαξάξηεκα XI Ξξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

Α.Α. απαηηεί ζηελ εθάζηνηε δηαθήξπμε, θαηά πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο 

ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα ζρεηηθά 

Δπηκειεηήξηα/ Κεηξψα, θαηά πεξίπησζε . 
19

 υμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II 
του Παραρτιματοσ XII του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε 
περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο 
άρκρο 2.2.6. 

20
 Πρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

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

ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ 

θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

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

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε 

φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή 

έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.21 
 

2.2.9Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 

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

ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β)πιεξνχλ ην θξηηήξην επηινγήο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.4ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 §4 ηνπ Λ.4412/2016 

Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.), ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε 

ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Λ.1599/1986. 

Ρν Ρ.Δ..Γ. θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο 

15/2016 (ΑΓΑ:  ΥΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ).  

Σν Σ.Δ.Τ.Γ. κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Ρ.Δ..Γ., ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη θαη είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 

εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

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

πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 

εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

                                           
21

 Πρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από 
ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ην Ρ.Δ..Γ. 

ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

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

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

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια 

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

ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη 

δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Ρ.Δ..Γ. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά 

θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 Οη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, εθόζνλ έρνπλ 

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

 Οη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. εκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη 

ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

 

Β1)Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α)Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

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

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

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

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

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά 

ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1  

β)Γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4β) πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο – κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν 
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ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηό ρξόλνο ηζρύνο, πνπ λα 

έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο κήλεο (3) πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. Γχλαηαη λα δεηεζεί επηπιένλ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο.  

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη 

δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη 

δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν ηεο 

έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε 

ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά 

ηζρχνπλ. Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

γ)Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2γ) ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε 

Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, 

πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο κήλεο (3) πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο. Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ, 

απηό αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη 

επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ.  

Αλ ην θξάηνο – κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2α) θαη 2.2.3.2β) 

θαζψο θαη 2.2.3.4β) ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

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

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – 

κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 

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

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2α) θαη 2.2.3.2β) θαζψο θαη 2.2.3.4β). Νη επίζεκεο 
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δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-

Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Λ.4412/2016. 

δ)Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη 

ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.  

ε) 

ζη)Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

Β2)Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο 

άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ 

νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

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

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

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

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε – κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.  

Νη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο 

ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ζηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.4 (απόδεημε θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,εθηόο αλ, ζύκθσλα κε ηηο εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο απηώλ, 

θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξόλν ηζρύνο. 

Β6)Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 

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

ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ Γ.Δ.Κ.Ζ.), πξνζθνκίδεη 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ.  Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα 

θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο 

θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε 

πεξίπησζε Α.Δ., θιπ αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), 
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ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

Γ.Δ.Κ.Ζ.), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, εθόζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ηνπ. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΔΘ, θιπ αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), 

ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

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

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

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

λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

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

θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 

δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο/λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β8)Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

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

ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 § 2 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

 

2.3 Κξηηήξην αλάζεζεο 

2.3.1Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

2.4 Καηάξηηζε & πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

2.4.1Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε θαη ηε ζπληαρζείζα κειέηε γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο αλά 

είδνο/ηκήκα. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ 

έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, 

απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 

θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

2.4.2.1Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π., κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Λ.4412/2016 θαη 

ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκ.56902/215/19-05-2017 

(ΦΔΘ 1924/02-06-2017 ηεχρνο 2ν) «ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.».  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ 

έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. κε αξηζκφ 

56902/215/19-05-2017 (ΦΔΘ 1924/02-06-2017 ηεχρνο 2ν) «ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΔΠ 

ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.» θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. – δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ 

δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο .Α.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ππνγξάθνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ κε ηελ  πξνζθνξά ηνπο, κε ρξήζε 

πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη κε 

ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε 

ρξήζε  πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  

2.4.2.2Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 

ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 

9 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π., ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο 

ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

2.4.2.3Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

α)έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ – ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ 

παξνχζα θαη 

β)έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα 

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

νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Λ.4412/16. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 

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

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

πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

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

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ 

ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληαη 

ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ 

λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη 

δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο επηζπλάπηνπλ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά). 

2.4.2.5Ν ρξήζηεο – νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξζέλησλ 

ζηνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.1 ηνπ παξφληνο γηα ηνπο αιινδαπνχο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
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Απφ ην ζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα 

απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη 

απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 (Α’ 94), είηε θαη ζε 

απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε 

αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή22 θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο 

ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 § 2 ηνπ Λ.2690/1999 «ΘΥΓΗΘΑΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 § 2 ηνπ  

Λ.4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη, ελδεηθηηθά, ε εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη 

δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε Πθξαγίδα 

ηεο Σάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 

ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα 

πξνβιέπεηαη απφ ην Λ.4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε 

αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ γίλεηαη εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε 

«ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ – ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΚΔ 

ΡΗΡΙΝ: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΥΛ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΥΛ ΓΖΚΝ ΞΖΛΔΗΝ ΘΑΗ ΛΞΓΓ ΔΡΝΠ 

2021». Ν θάθεινο θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη ζην Γξαθείν Ξξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ 

Ξελεηνχ (Ραρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Πηζίλε θαη Σαιθηνπνχινπ ,ΡΘ 27 300 Γαζηνχλε 

Ζιείαο).  

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη 

ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

 

 

                                           
22 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο 

έθδνζεο (πρ εγγπήζεηο ηνπ Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ.). 
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2.4.3 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Πηνλ (ππν)θάθειν απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α)Ρν Ρ.Δ..Γ., φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 79 § 4 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 

2.2.9.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο . Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην Ρ.Δ..Γ. ην νπνίν 

αλαξηάηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείν doc ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ θαζψο 

θαη ζην Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. (ζηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ). 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην 

Ρ.Δ..Γ. γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

β)Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

γ)Ζ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

δ)Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

ε)Ζ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ 

έρνπλ ηεζεί κε ηελ 02/2021 κειέηε, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πσο νη ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα/δηθαηνινγεηηθά 

βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, κε βάζε 

ην θξηηήξην αλάζεζεο δει. ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ ηερληθή 

θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ όπσο ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηελ 

02/2021 κειέηε (απαηηήζεηο ηερληθήο έθζεζεο, ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ζπγγξαθήο 

ππνρξεώζεσλ ηεο κειέηεο). 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο. Πηνλ (ππν)θάθειν απηφ πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε νπνία ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά επί ηνπ εληχπνπ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. (Γηα πξφζβαζε ζην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο βι. παξάγξαθν 2.1.2ηεο 

παξνχζαο). 

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ 

ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 

Δθφζνλ ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. δελ 

κπνξεί λα απνηππσζεί πνζνζηφ έθπησζεο, γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην 

ζχζηεκα, ζηελ σο άλσ ειεθηξνληθή θφξκα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή 

πξνζθνξάο ηελ ηηκή, κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηηο ηηκέο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 

Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, έρεη 

απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα 
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επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf, ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ην  αλαγξαθφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ην 

ππφδεηγκα/έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ κειέηε. Νη 

πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ππφδεηγκα/έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ην νπνίν 

αλαξηάηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείν doc ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ξχξγνπ θαζψο 

θαη ζην Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. (ζηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ). 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, γηα ηελ παξάδνζε 

ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ ΦΞΑ επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα 

ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:  

 δελ δίλεηαη ηηκή ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε επξψ πξνο μέλν λφκηζκα,  

 δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 102 § 

4 ηνπ Λ.4412/2016 θαη  

 ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηε κειέηε. 

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 § 1α  ηνπ Λ.4412/2016 θαη 

ηελ παξάγξαθν 2.2.2 ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 

παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο. 



 

33 

 

Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 

πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α)Ζ νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ή νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

β)Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί 

θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ζπκπιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1 ηεο 

παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ Λ.4412/2016. 

γ)Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ Λ.4412/2016. 

δ)Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. 

ε)Ζ νπνία είλαη ππφ αίξεζε ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο. 

ζη)Ζ νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα 

έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

 

3.   ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

3.1 Απνζθξάγηζε & αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π., γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην 

φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (επηηξνπή δηαγσληζκνχ) πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 

100 ηνπ Λ.4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

α)Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ – 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», πνπ ζα δηελεξγεζεί ηελ …../…../……….. ήηνη αθνχ παξέιζνπλ 

ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

β)Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», πνπ ζα 

δηελεξγεζεί ηελ επνκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ 

πξαθηηθνχ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ – ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 
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Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα 

ζηελ επφκελε παξάγξαθν ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο 

πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ 

εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Λ.4412/2016, κπνξεί λα θαιέζεη 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή 

δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Δηδηθφηεξα: 

α)Ρν  αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, 

ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.  

β)Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο πξνβιεπφκελα ζηνλ 

Λ.4412/2016  θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ελψ ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε 

φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα 

αλσηέξσ.  

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν κφλν ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή,  κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

γ)Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ 

ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ)Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή 

απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή πξνο έγθξηζε, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ 
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ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, 

θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ Λ.4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ε εθηίκεζε θαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ παξνρή 

εμεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην αλ κία πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ελαπφθεηληαη 

ζηελ θξίζε είηε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ 

πξνζθνξψλ, είηε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. Πε θάζε πεξίπησζε ε 

θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ 

απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη 

ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε. 

Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 

θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε 

γίλεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο 

ελζσκαηψλνληαη νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε. 

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία 

επηθπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα  όισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη 

κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο «ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ηνπ 

Δ..Η.ΓΗ.., καδί κε αληίγξαθν ησλ αληηζηνίρσλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη 

αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ησλ σο άλσ ζηαδίσλ. Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο 

παξνύζαο.Πε θάζε πεξίπησζε, αλεμαξηήησο πνζνχ θαη δηαδηθαζίαο, φηαλ εμ αξρήο έρεη 

ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, εθδίδεηαη κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα φισλ ησλ ζηαδίσλ, ήηνη ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ, ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ θαη ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ. 

 

3.2 Πξόζθιεζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ – δηθαηνινγεηηθά 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ 

εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4250/2014 (Α’ 74) φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.4 έσο  2.2.8  απηήο. 
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Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη23 θαηά 

πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 (Α’ 94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία 

απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ 

ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 

πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο 

παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππεβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε 

απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηελ ρνξήγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο.   

Ρν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 79 § 5 εδάθην α’ ηνπ Λ.4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

θαη ηεο δηαθάλεηαο.  

Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε ην Ρ.Δ..Γ. είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii)απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 

                                           
23 Γηα πξνζθφκηζε θπζηθνχ θαθέινπ βι. πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ  2.4.2.5 

ηεο παξνχζαο. 
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2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο 

παξνχζαο. 

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην 

Ρ.Δ..Γ.φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη 

κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη 

πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 έσο2.2.8 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.  

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνχ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

3.3 Καηαθύξσζε & ζύλαςε ζύκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη απνθιεηζζεί νξηζηηθά,  εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ 

απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α)παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε 

άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο 

ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 

Α.Δ.Ξ.Ξ., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 

372 ηνπ Λ.4412/2016, 

θαη  

γ)θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε 

δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ Λ.4412/2016, ζηελ 

νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Λ.4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ε 

νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) 

εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη 

απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ 

κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, 

γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο – πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία  

Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή 

παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή 

παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 

αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

 δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή 

ηειενκνηνηππία ή  

 δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

 δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ 

βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη 

κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. 

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο 

παξάιεηςεο. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο 

θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «ΞΟΝΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΦΓΖ» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ 

έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf, ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ 

ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ 

Λ.4412/2016, ζην άξζξν 19 § 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο αξηζκ.56902/215/19-05-2017 

(ΦΔΘ 1924/02-06-2017 ηεχρνο 2ν) απφθαζεο πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε 

ζέκα «ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΙΔΞΡΝΚΔΟΔΗΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.» 

Ρν παξάβνιν  επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο 

ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. επί 

ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη 

ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο 

Α.Δ.Ξ.Ξ. κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 364 ηνπ Λ.4412/2016. Θαη’ 

εμαίξεζε, δελ θσιχεηαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εάλ ππνβιήζεθε κφλν κία (1) πξνζθνξά 

θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη. Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ 

πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ Λ.4412/2016. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.: 

 Θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ πεξ. α’ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηελ 

πεξ. α’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΞΓ 39/2017. 

 Γηαβηβάδεη ζηελ Α.Δ.Ξ.Ξ. ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β’ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηελ πεξ. α’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΞΓ 

39/2017. 

Ζ Α.Δ.Ξ.Ξ. απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ 

πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο 

θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία 

εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο 

ηεο πξνζθπγήο. 

Ζ Αξρή επηιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη κε ηελ πξνζθπγή θαη δελ 

κπνξεί λα ειέγμεη παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Πε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή 

ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη 

θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. ή αλ 

απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. πνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ θαη 

ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο. 

Νη ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Ξ.Ξ. Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο 

αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ Λ.4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο 

απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. 

Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε 

Α.Δ.Ξ.Ξ. θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Κε ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε 

ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο 

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

ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο 

αίηεζεο αθχξσζεο. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 § 4 ηνπ Λ.4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ 

πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

Ρέινο, είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ Α.Δ.Ξ.Ξ., γηα ηελ θήξπμε 

αθπξφηεηαο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 368 έσο 

θαη 371 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

3.5 Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ 

Λ.4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ 

δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα 
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αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 

ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

4.   ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο 

ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο αλά ηκήκα, εθηφο ΦΞΑ. 

Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.1.5 ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ 

ηνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξέπεη λα είλαη θαηά δχν (2) κήλεο 

κεγαιχηεξνο απφ ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί 

ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο Φ.Ξ.Α. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη  ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 

παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2 πκβαηηθό πιαίζην – εθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1.7 ηεο παξνχζαο. 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

4.5.1Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο πνπ νξίδεηαη ζην 

άξζξν 221 § 11 ηνπ Λ.4412/2016 (παξάγξαθνο 11α ή 11β αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο 

ππφ ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο, ΝΚΑΓΑ Α ή ΝΚΑΓΑ Β). 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 132 § 2β ηνπ Λ.4412/2016 νη ζπκβάζεηο 

ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθφζνλ ε αμία ηεο 
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ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ: 

α)ησλ θαηψηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.4412/2016 θαη 

β)ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα θάζε ηκήκα.  

Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεηαη γηα ήζζνλνο ζεκαζίαο ιφγνπο δίρσο λα κεηαβάιιεηαη ε 

ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο 

ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο εθφζνλ θαζηζηά ηε 

ζχκβαζε νπζησδψο δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα. 

Πε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

Λ.4412/2016, κία ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α)ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη κέξνο ηεο αξρηθήο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ 

ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο απφ 

εθείλε πνπ επειέγε αξρηθψο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β)ε ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο ππέξ ηνπ αλαδφρνπ, 

θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε 

γ)ε ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

4.5.2 Ξξνβιέπεηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα θάζε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο (αχμεζε 

πνζνηήησλ ζηα είδε πνπ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε). Ρν πνζφ ηεο πξναίξεζεο 

εκθαλίδεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε. Δηδηθφηεξα, ν Γήκνο Ξελεηνχ δχλαηαη λα αζθήζεη δηθαίσκα 

πξναίξεζεο γηα επηπιένλ θαχζηκα-ιηπαληηθά πνπ ηπρφλ ρξεηαζηνχλ επεθηείλνληαο ηε 

ζρεηηθή ζχκβαζε κε βάζε ηελ ηεθκαξηή έθπησζε, ρσξίο λα δεζκεχεηαη λα πξνκεζεπηεί ην 

ζχλνιν ησλ θαπζίκσλ-ιηπαληηθψλ  πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο ηεο κειέηεο. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α)Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 132 § 4 

ηνπ Λ.4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

β)Ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα 

έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

γ)Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη 

ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 
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5.   ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1 Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ή ησλ ππεξεζηψλ. Ζ πιεξσκή 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 § 4 θαη 5 ηνπ 

Λ.4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

5.1.2 Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, γηα ηελ παξάδνζε 

ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα έθπησηνπ – θπξώζεηο 

5.2.1 Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα 

ζπκβαηηθά πξντφληα κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/2016. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α)Ρν πξντφλ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ 

εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β)Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, ε εμήο θχξσζε: νιηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

5.2.2 Αλ ην πξντφλ θνξησζεί – παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/2016, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Ρν πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ 

εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην 

πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε – 

παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ 

παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ 

επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο – παξάδνζεο. 
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Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ 

ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαιφγσο ζε φια ηα 

κέιε ηεο έλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 

δπλάκεη ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Λ.4412/2016 λα 

αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο 

πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην 

αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο β’ θαη δ’ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/2016 νξγάλνπ, 

εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο 

ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο 

νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη 

θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην 

απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα 

πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο 

ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, 

θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ 

Λ.4412/2016. Ξξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη 

ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, 

δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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6.   ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο 

6.1.1. 

1Η ΟΜΑΔΑ : 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςε δφο το πολφ εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν γραπτι 
εντολι. Τπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά 
που ορίηει μεγαλφτερο χρόνο παράδοςθσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Η παράδοςθ 
των ποςοτιτων των καυςίμων  κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ 
και κατόπιν εντολισ. 

Αναλυτικά : 

 

Α. Γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ:  

Ρν πεηξέιαην θίλεζεο θαη ε βελδίλε παξαδίδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή 

πξαθηνξεία ή πξαηήξηα ηνπ πξνκεζεπηή, φπνπ ζα γίλεηαη εθνδηαζκφο ησλ 

απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα- 

πξνκεζεπηή/πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ ή ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθνχ θνξέα-

πξνκεζεπηή εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ ε απφζηαζε λα 

κε ππεξβαίλεη ηα 4ρικ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ (Γεκαξρείν , πιαηεία 

Ζξψσλ 18, Γαζηνχλε). 

Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα δεηεζεί ε παξάδνζε θαπζίκσλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ, γηα ηνλ 

αλεθνδηαζκφ βαξέσλ νρεκάησλ/ κεραλεκάησλ. 

Β. Για την παράδοςη του πετρελαίου θζρμανςησ: Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ κα 
παραδίδεται ςτα κατά τόπουσ Δθμοτικά Κτίρια, ςτισ αποκικεσ - δεξαμενζσ του παραλιπτθ 
φορζα. Σα ζξοδα προετοιμαςίασ και μεταφοράσ του πετρελαίου κζρμανςθσ μζχρι τουσ 
τόπουσ παράδοςθσ κα επιβαρφνουν τον προμθκευτι υπζρ του οποίου κα κατακυρωκεί θ 
προμικεια του πετρελαίου κζρμανςθσ. 

2Η ΟΜΑΔΑ  : 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται ςε πζντε το πολφ εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 
γραπτι εντολι. Τπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ 
προςφορά που ορίηει μεγαλφτερο χρόνο παράδοςθσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Η 
παράδοςθ των ποςοτιτων των ελαιολιπαντικϊν κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τισ 
προκφπτουςεσ ανάγκεσ και κατόπιν εντολισ. 

Αναλυτικά : 

. Τα ελαιολιπαντικά: κα παραδίδονται ςτθν ζδρα του Διμου . 

Οι παραγγελίεσ κα γίνονται με γραπτι εντολι από το ΔΗΜΟ ι τα Νομικά Πρόςωπα του 
ΔΗΜΟΤ. 

Ο ΔΗΜΟ και τα Νομικά Πρόςωπα του ΔΗΜΟΤ δεν υποχρεοφνται να απορροφιςουν το 
ςφνολο των καυςίμων και ελαιολιπαντικϊν που αναγράφονται ςτον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει από τθ ςτιγμι που λαμβάνει τθν γραπτι εντολι προμικειασ και εντόσ 
του χρόνου παράδοςθσ  που ορίηονται ςτο παρόν άρκρο, να εφοδιάςει το ΔΗΜΟ ι τα 
Νομικά Πρόςωπα του ΔΗΜΟΤ με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων ι και 
ελαιολιπαντικϊν. 
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Η παράδοςθ των καυςίμων και ελαιολιπαντικϊν κα διενεργείται ςε ϊρεσ λειτουργίασ των 
υπθρεςιϊν του ΔΗΜΟΤ και ακόμθ ςε ϊρεσ πζραν του ωραρίου αυτϊν εφόςον μπορεί θ 
Επιτροπι να τα παραλάβει, εκτόσ από περιπτϊςεισ ανυπαίτιου αδυναμίασ του προμθκευτι 
ςτισ οποίεσ ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι απεργίεσ και κάκε περιςτατικό που εκφεφγει 
από τον ζλεγχο. 

Ειδικζσ περιπτώςεισ τροφοδοςίασ 

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ ςε περιόδουσ απεργιϊν που ςχετίηονται με τθν 
τροφοδοςία καυςίμων (βυτιοφόρων, πρατθριοφχων) να καλφπτει τθν τροφοδοςία των του 
Διμου κατά προτεραιότθτα. 

Σζλοσ, ειδικά για τα καφςιμα, ςε όλα τα τιμολόγια και τα δελτία αποςτολισ, κάτω από τθν 
θμερομθνία αναγράφεται υποχρεωτικά από τον οδθγό θ ϊρα παράδοςθσ των καυςίμων 
ςτον πελάτθ (Αγορανομικι Διάταξθ 14/89, άρκρο , ςε όλα τα τιμολόγια και τα δελτία 
αποςτολισ, κάτω από τθν θμερομθνία αναγράφεται υποχρεωτικά από τον οδθγό θ ϊρα 
παράδοςθσ των καυςίμων ςτον πελάτθ (Αγορανομικι Διάταξθ 14/89, άρκρο 387). 
 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 
4412/2016. τθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ 
χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που 
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το 
υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο 
αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 

6.2 Παξαιαβή – ρξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο  

6.2.1.  H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και 
δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται 
ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ των 
υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο. 

Σο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό -οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ -απόρριψθσ των υλικϊν) 
ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
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Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ - δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Τλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με 
βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν 
να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από 
αίτθμα του αναδόχου ι  αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του 
ν.4412/16. Σα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που 
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να 
ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατ'εφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ 
αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Σο αποτζλεςμα τθσ κατ'ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο 
μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ 
μετά τα αποτελζςματα τθσ κατ'ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο 

κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ εηδψλ . 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε 

ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε 

επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ 

ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, 

ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο 

ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή 

ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη 

απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ 

ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην 

άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε 

ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.24 
 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο 

ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη 

ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

απφθαζε απηή. 

                                           
24 Πην άξζξν απηφ ε Α.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεηαβαηηθά ηηο νδεγίεο 

πνπ δίλνληαη ζηελ Α Ξ1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί. 



 

48 

 

6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο 

ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.                   

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 

ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.4 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

6.4.1Όζνλ αθνξά ηα θαχζηκα ε ηηκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε 

λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά Κέζε Ρηκή Ιηαληθήο Ξψιεζεο ηνπ είδνπο 

θαπζίκνπ επί ηεο αληιίαο, ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ  

δηακνξθνχκελε κέζε εκεξήζηα ηηκ ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο, φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ γξψλ Θαπζίκσλ ηνπ πνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην Λνκφ Ζιείαο (Γ.Γ. Θαηαλαισηή – Γεληθή 

Γ/λζε Ξξνζηαζίαο Θαηαλαισηή θαη Δπνπηείαο ηεο Αγνξάο). 
6.5 Καηαγγειία ζύκβαζεο – ππνθαηάζηαζε αλαδόρνπ 

6.5.1 Πηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί 

ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 ηεο 

παξνχζαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα 

αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ, πεξί 

ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ .  

6.5.2Δάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 

ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, 

νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο 

απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ.  

6.5.3Πε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα 

αλαιάβεη/νπλ ηελ πξνκήζεηα ή/θα παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε 

ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν 

έθπησηνο (ξεηή ξήηξα ππνθαηάζηαζεο). 

Ο Γήκαξρνο 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ Π.ΜΑΡΙΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

(σο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο) 

 

 

 

 
 

     ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ  ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΤΣΟΤ ΔΣΟΤ 

2021 

 
1.ΓΗΜΟ  ΠΗΝΔΙΟΤ   125.000,00  € ρσξίο ηνλ ΦΠΑ (155.000,00 €  κε ΦΠΑ24%) 

ΟΜΑΓΑ 1Η: ΚΑΤΙΜΑ 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΠΔ ΙΗΡΟΑ 

ΡΗΚΖ 

(€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

(€) 

1. Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο 09135100-5 4.648,13 0,694 3.225,80 

2. Ξεηξέιαην θίλεζεο 09134100-8 104.761,00 0,961 100.675,32 

3. 

Βελδίλε Aκφιπβδε 95 νθηαλίσλ 09132100-4 13.750,23 1,173 16.129,01 

ΑΘΡΟΙΜΑ 1 
120.030,13 

ΣΡΟΓΓ 
0,87 

ΑΘΡΟΙΜΑ 2 
120.031,00 

ΦΠΑ 24% 
28.807,44 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
148.838,44 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΟΜΑΓΑ 2Η:ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ  

    

Α/Α ΔΙΓΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΟΤ CPV ΠΟΟΣΗΣΔ  Μ.Μ. 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΓΟ 

Δ(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 
Δ (€) 

1.  
Ξεηξειαηνθηλεηήξσλ SAE 
15W-40 (S.H.P.D.) 

09211100-2 
 

408,00 
 

 
lt 

3,00 1.224,40 

2.  
Έιαην δξαπιηθψλ 
ζπζηεκάησλ ISO 46  

09211600-7 

 
408,00 

 
 

lt  2,50 1.020,00 

3.  
 
Έιαην δξαπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ ISO 64 

09211600-7 40,00 lt 2,50 100,00 

4.  
Έιαην δξαπιηθψλ 
ζπζηεκάησλ 

ATF DXIII D3 

 
09211600-7 

204,00 lt  3,00 612,00 
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Α/Α ΔΙΓΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΟΤ CPV ΠΟΟΣΗΣΔ  Μ.Μ. 

ΔΝΓΔΙ

ΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΓΟ 

Δ(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 
Δ (€) 

5.  
Γξάζν Ιηζίνπ κε πξφζζεηα 
Γηζεηνχρνπ Κνιπβδαηλίνπ 
NLGI-3 (E.P.) 

 
24951000-5 

204,00 lt 2,80 571,20 

6.  Βαιβνιίλεο SAE 80W90 09211000-1 204,00 lt 3,50 714,00 

7.  AD-BLUE 24957000-7 500,00 lt 0,60     300,00 

8.  
Αληηςπθηηθφ κεραλήο γηα 
ζπζηήκαηα ςχμεο (paraflou) 

24957000-7 204,00 lt 1,50 306,00 

9.  Ππξέυ Ζιεθηξηθψλ Δπαθψλ  09211000-1 4.800,00 ml 0,013 62,40 

10.  Αληηζθνπξηαθφ Ππξέυ  09211000-1 4.800,00 ml 0,0070 33,60 

11.  Πηνππί  09211000-1 30,00 kg 0,86 25,80 

 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Ληπαληηθώλ 

ΑΘΟΝΗΠΚΑ:     4.969,00                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Φ.Ξ.Α. (24%):   1.192,56  

 1.377,

53 

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 6.161,56 €  

 
 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ 
ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ Πξνϋπνινγηζκνύ  7.500,00 επξώ κε Φ.Π.Α. 24% 
 
 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV ΠΟΟΣΗΣ
Α 

Μ.Μ ΣΙΜΗ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1. Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 09135100-5 5.808,41 lt 0,694 4.031,03 

2. Βελδίλε Aκόιπβδε 09132100-4 1.719,82 lt 1,173 2.017,35 

 ΑΘΟΝΗΠΚΑ  6.048,38 

 ΦΞΑ 24% 1.451,62 

 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 7.500,00 
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3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ Πξνϋπνινγηζκνύ 2.500,00 επξώ κε Φ.Π.Α.  

 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV ΞΝΠΝΡΖΡΑ Κ.Κ  ΡΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1. Βελδίλε Aκόιπβδε 09132100-4 1.671,25 lt  
1,173 1.960,37 

2. Πεηξέιαην θίλεζεο 09134100-8 58,01 lt  
0,961 55,74 

 ΑΘΡΟΙΜΑ 1 
2.016,11 

 ΣΡΟΓΓ 
0,02 

 ΑΘΡΟΙΜΑ 2 
2.016,13 

 ΦΠΑ 24% 
483,87 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
2.500,00 

 
 

4.ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ 
           Πξνϋπνινγηζκνύ 20.634,10 επξώ κε Φ.Π.Α. 24% 

 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV ΞΝΠΝΡΖΡΑ Κ.Κ ΡΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1. Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 09135100-5 23.977,52 0,694 0,849 
 

16.640,40 

 ΑΘΡΟΙΜΑ  16.640,40 

 ΦΠΑ 24% 3.993,70 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 20.634,10 

 
 

5.ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ 
 Πξνϋπνινγηζκνύ 12.422,56 επξώ κε Φ.Π.Α. 24 % 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV ΞΝΠΝΡΖΡΑ Κ.Κ. ΡΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1. Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

09135100-5 14.435,43 
 

 
lt 

0,694 
 

10.018,19 

ΑΘΟΝΗΠΚΑ  
10.018,19 

ΦΞΑ 24% 
2.404,31 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 
12.422,56 

 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΤΣΟΤ 
ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ 

 

1η ΟΜΑΔΑ 
Α/Α ΔΗΓΝΠ ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓ

ΑΠ (€/L) 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ 

ΞΟ/ΚΝΠ ΠΔ € 

1 Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο – CPV 09135100-5 Ιίηξα 48.869,49 0,694 33.915,43 
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2 Ξεηξέιαην θίλεζεο – CPV 09134100-8  Ιίηξα   

104.819,01 

0,961 100.731,07 

3 Βελδίλε ακφιπβδε – CPV 09132100-4 Ιίηξα 17.141,30 1,173   20.106,73 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   1εο  ΝΚΑΓΑΠ 154.753,23 

ΣΤΡΟΓΓ 0,89 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 (1ης ΟΜΑΔΑΣ) 154.754,12 

ΦΞΑ 24 %   37.140,99 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 1εο  ΝΚΑΓΑΠ     191.895,10 

 

 
ΟΜΑΓΑ 2Η:ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ  ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ  
    

Α/Α ΔΙΓΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΟΤ CPV ΠΟΟΣΗΣΔ  Μ.Μ. 

ΔΝΓΔΙ

ΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΓΟ 

Δ(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 
Δ (€) 

1.  
Ξεηξειαηνθηλεηήξσλ SAE 

15W-40 (S.H.P.D.) 

09211100-2 

 

408,00 

 

 

lt 
3,00 1.224,40 

2.  
Έιαην δξαπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ ISO 46  
09211600-7 

 
408,00 

 
 

lt  2,50 1.020,00 

3.  
 
Έιαην δξαπιηθψλ 
ζπζηεκάησλ ISO 64 

09211600-7 40,00 lt 2,50 100,00 

4.  
Έιαην δξαπιηθψλ 
ζπζηεκάησλ 
ATF DXIII D3 

 
09211600-7 

204,00 lt  3,00 612,00 

5.  
Γξάζν Ιηζίνπ κε πξφζζεηα 
Γηζεηνχρνπ Κνιπβδαηλίνπ 
NLGI-3 (E.P.) 

 
24951000-5 

204,00 lt 2,80 571,20 

6.  Βαιβνιίλεο SAE 80W90 09211000-1 204,00 lt 3,50 714,00 

7.  AD-BLUE 24957000-7 500,00 lt 0,60     300,00 

8.  
Αληηςπθηηθφ κεραλήο γηα 
ζπζηήκαηα ςχμεο (paraflou) 

24957000-7 204,00 lt 1,50 306,00 

9.  Ππξέυ Ζιεθηξηθψλ Δπαθψλ  09211000-1 4.800,00 ml 0,013 62,40 
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Α/Α ΔΙΓΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΟΤ CPV ΠΟΟΣΗΣΔ  Μ.Μ. 

ΔΝΓΔΙ
ΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑ
ΓΟ 

Δ(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 

Δ (€) 

10.  Αληηζθνπξηαθφ Ππξέυ  09211000-1 4.800,00 ml 0,0070 33,60 

11.  Πηνππί  09211000-1 30,00 kg 0,86 25,80 

 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Ληπαληηθώλ 

ΑΘΟΝΗΠΚΑ:     4.969,00                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Φ.Ξ.Α. (24%):   1.192,56  

 1.377,
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ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 6.161,56 €  

 
 

 
 

 

Γαστούνη   15/01/2021  Γαστούνη   13/11/2017    
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 

ΠΕΡΙΚΛΗ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟ 
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 

  
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ  

 
 

ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ  ΜΗΥΑΝΙΚΟ M.Sc 
κε Βαζκό Α΄ 

 
 

 

Γαστούνη   15/01/2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ Α/Α 
 
 

ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΑΥΑ 
ΦΗΜΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

κε Βαζκφ Α΄ 
 

 

 Γαστούνη   13/11/2017    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II – ΓΔΝΙΚΗ & ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

(σο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο) 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

‘Αξζξν 1 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη  

ιηπαληηθψλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ αλαγθψλ απφ ηα αλσηέξσ είδε 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2021, ησλ θνξέσλ:   

 Ρνπ  Γήκνπ Ξελεηνχ 

 Ρνπ Λ.Ξ.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία  «Λνκηθφ Ξξφζσπν Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο 

Αιιειεγγχεο θαη Ξαηδείαο Γήκνπ Ξελεηνχ»  

 Ρνπ Λ.Ξ.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία «Λνκηθφ Ξξφζσπν Αζιεηηζκνχ Ξνιηηηζκνχ 

θαη Ξεξηβάιινληνο Γήκνπ Ξελεηνχ  »  

 Ρνπ Λ.Ξ.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία  «Πρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Ξελεηνχ» θαη 

 Ρνπ Λ.Ξ.Γ.Γ κε ηελ επσλπκία  «Πρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Ξελεηνχ» 

 

‘Αξζξν 2 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Ρνπ Λ. 4412/16 (ΦΔΘ-147 Α/8-8-16): Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, 

Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ). 

2. Ρεο απφ 12/12/2012 Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ πνπ θπξψζεθε κε 

ην Λ 4111/2013(ΦΔΘ Α΄18) 

3. Ρνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ 120/Α/2013) «Δζληθφ ζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 

4. Ρνπ N. 4013/2011 (ΦΔΘ 204 Α/15-9-2011)  «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» 

5. Ρνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87Α/7.6.2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα 

Θαιιηθξάηεο». 

6. Ρνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/30.09.2010 ηεχρνο Α’) 

«Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ..» θαη έσο 

ηελ εκεξνκελία παχζεσο ηζρχνο ηνπ 31.12.2016. 

7. Ρνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 3438/2006 (ΦΔΘ 33Α/14.2.2006) «Πχζηαζε 

Ππκβνπιίνπ Δζληθήο Δλεξγεηαθήο Πηξαηεγηθήο − Οχζκηζε ζεκάησλ 

πνπξγείνπ Αλάπηπμεο». 
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8. Ρνπ Λ. 3054/2002 Φ.Δ.Θ. Α’ 230/25-9-2002 «Νξγάλσζε ηεο αγνξάο 

πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Ρεο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ 355/2000 «Ξεηξέιαην 

θίλεζεο, πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ» (Φ. Δ. Θ. 410/ Β’/11-4-

2001). 

10. Ρεο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ 354/2000 «Ακφιπβδε 

βελδίλε, πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ» (Φ. Δ. Θ. 410/ Β’/11-4-2001). 

11. Ρεο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ 355/2000 «Βελδίλε 

απιή super , πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ» (Φ. Δ. Θ. 410/Β’/11-4-

2001). 

12. Ρεο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ 467/2002 

«Ξξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο» (Φ. Δ. 

Θ. 1531/ Β’/16-10-2003). 

13. Ρεο .Α. Ξ1/2390/16-10-2013 (ΦΔΘ 2677/Β/21-10-2013) «Ρερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)» 

14. Ρεο αξηζκ.  πξση.  Ξ1/542/ 4/3/2014 (ΑΓΑ: ΒΗΘΡΦ-ΞΤ5) εγθπθιίνπ κε  

ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)». 

΄Αξζξν 3 

Οηθνλνκηθό αληηθείκελν 

Ν πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πoζφ ησλ 

198.056,66     € κε ΦΞΑ24%  θαη ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Γήκνπ 

Ξελεηνχ  θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηνχ. 

Άξζξν 4 

Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

Ζ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr  κε  αλνηθηφ 

δηαγσληζκφ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

- Γηα ηα πγξά θαχζηκα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (%) ζε αθέξαηεο κνλάδεο 

επί ηεο δηακνξθνχκελεο κέζεο εκεξήζηεο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ θαπζίκσλ, 

φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ γξψλ Θαπζίκσλ ηνπ 

πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην λνκφ Ζιείαο  θαη  

-Γηα ηα ιηπαληηθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 

Δηδηθά γηα ηα πγξά θαχζηκα ζα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο θαη κε αξλεηηθφ 

πνζνζηφ έθπησζεο  ρσξίο απηφ λα ππεξβαίλεη ην 5% (α63, Λ. 4257/2014). 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άξζξν 5 

 

 

α) Γηαθήξπμε 

β) Ππγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

γ) Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

δ) Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ε) Νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

Άξζξν 6 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ – θαηαθύξσζε 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο 

εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ κέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Ζ Δπηηξνπή απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ έρεη νξηζηεί κε ηελ κε 

αξηζ.  207/2016  Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή 

κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δηαθήξπμε 

νπζηψδεηο φξνπο, πνπ πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο.  

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζα θνηλνπνηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, µαδί µε 

αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα επί απνδείμεη. 

Ρα έλλνµα απνηειέζµαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο 

ζχµβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζµηψλ άζθεζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ηνπ Λ. 

3886/2010. 

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

 

 

 

 

 

                                                     πκβαηηθά ζηνηρεία 
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Άξζξν 7 

Δγγπήζεηο 

Γηα ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη γηα ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 72 ηνπ Λ. Λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 8 

Παξάδνζε-Παξαιαβή 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη έσο ηελ εμάληιεζε ησλ πνζνηήησλ αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο 

αλάγθεο, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο αξκνδίσλ νξγάλσλ, κε επζχλε, κέξηκλα θαη 

δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή, είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (πεηξέιαην ζέξκαλζεο & ιηπαληηθά), είηε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ή πξαθηνξεία ή πξαηήξηα ηνπ πξνκεζεπηή (πεηξέιαην θίλεζεο θαη 

βελδίλε).    

Ρφπνο παξάδνζεο: Ρα είδε ζα παξαδίδνληαη ζηηο απνζήθεο ησλ πεξεζηψλ κε 

επζχλε θαη δαπάλε ησλ πξνκεζεπηψλ, εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο ησλ θαπζίκσλ γηα 

θίλεζε απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ, νπφηε απηά ζα εθνδηάδνληαη απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή (πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ) ην νπνίν ζα βξίζθεηαη 

εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ ή ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθνχ 

θνξέα-πξνκεζεπηή εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ ε απφζηαζε 

λα κε ππεξβαίλεη ηα 4ρικ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Ξελεηνχ (Γεκαξρείν , πιαηεία 

Ζξψσλ 18, Γαζηνχλε). Ν Γήκνο Ξελεηνχ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ παξάδνζε θαπζίκσλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, 

εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ θαιιηθξαηηθνχ δήκνπ, φπνπ ζα δνπιεχνπλ 

βαξέα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα. 

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη θαηά φπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 

208  ηνπ Λ. 4412/2016 απφ ηελ επηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 221 παξ. 11β ηνπ Λφκνπ απηνχ, ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

εηδψλ. 

Άξζξν 9 

ύκβαζε-δηάξθεηα 

Ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη πξνο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηελ νπνία 

αλαιακβάλεη θαη λα θαηαζέζεη ηηο θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο εγγπήζεηο γηα 

ηελ θαιή εθηέιεζε. 

Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε κέξηκλα ηνπ θάζε θνξέα πνπ αθνξά ε πξνκήζεηα. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ή έσο ηελ 

αλάισζε ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή ηεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ, αλ απηφ 

ζπκβεί πξψην. 
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Δπίζεο ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί σο δχν κήλεο γηα ηελ 

αλάισζε ηπρφλ ππνινίπσλ πνζνηήησλ ή πηζηψζεσλ πνπ δηαζέηεη απηή  θαηά ηε 

ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ «πξνκεζεπηή» θαη 

Απφθαζε ηνπ δηνηθνχληνο νξγάλνπ ηνπ θνξέα ρσξίο αιιαγή ησλ φξσλ ηεο. 

 

Άξζξν 10 

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ - αληηθαηάζηαζε 

1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο 

πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο κε 

άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

2. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο 

πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά.  

3. Κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ 

πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ 

θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 

4. Γηαπηζησκέλεο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή κεραληθέο βιάβεο πξνεξρφκελεο απφ 

αθαηάιιεια θαχζηκα – ιηπαληηθά ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή. 

Άξζξν 11 

Απμνκείσζε πνζνηήησλ 

Πε πεξίπησζε παξαιαβήο ιηγφηεξσλ θαπζίκσλ απφ ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ν Γήκνο δελ ζα έρεη θακία ππνρξέσζε ζηνλ 

Αλάδνρν. 

   

 

Γαστούνη   15/01/2021  Γαστούνη   13/11/2017    

 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 
 
 

ΠΕΡΙΚΛΗ 
ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟ 
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ 

  
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ  

 
 

ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ  ΜΗΥΑΝΙΚΟ M.Sc 
κε Βαζκό Α΄ 

 
 

 

Γαστούνη   15/01/2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ Α/Α 
 
 

ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΑΥΑ 
ΦΗΜΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

κε Βαζκφ Α΄ 
 

 

 Γαστούνη   13/11/2017    

 

Γαστούνη   15/01/2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ Α/Α 
 
 

ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΑΥΑ 
ΦΗΜΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

κε Βαζκφ Α΄ 
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