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ΡΕΛΛΘΨΘ  ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ 

 
 Ρ Διμοσ Μαρπενθςίου προκθρφςςει ανοικτό διεκνι θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν «Σρομικεια καυςίμων  

(πετρελαίου κίνθςθσ, πετρελαίου κζρμανςθσ, βενηίνθσ αμόλυβδθσ & πζλλετ) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του 
Διμου Μαρπενθςίου και των Οομικϊν Σροςϊπων του για τρία ζτθ», με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο 
κατακφρωςθσ  α) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά,  θ προςφορά δίνεται μόνο βάςει 
τιμισ, ανά μονάδα για τθν ομάδα Δ’(Σζλλετ), β) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, και θ 
προςφορά δίνεται μόνο βάςει τιμισ, με ποςοςτό ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%), ενιαία ζκπτωςθ για όλθ τθν ομάδα, ςτθ 
νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ για τισ ομάδεσ ειδϊν: Αϋ( Σετρζλαιο κίνθςθσ), 
Βϋ(Σετρζλαιο κζρμανςθσ) & Γϋ( Αμόλυβδθ βενηίνθ), τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το 
εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ Ευρυτανίασ 
τθσ Σεριφζρειασ Υτερεάσ Ελλάδασ, και με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα είδθ καλφπτουν τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ για τθ ςυνολικι προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Σαράρτθμα Αϋ τθσ διακιρυξθσ.  

Φο ενδεικτικό κόςτοσ τθσ παραπάνω προμικειασ κα ανζλκει ςτο φψοσ των 2.187.047,15€ (ευρϊ) με το 
Φ.Σ.Α. 24% ( Σφνολο 1.763.747,70€ ΦΡΑ 24% 423.299,45 ) και κα βαρφνει τουσ Μ.Α  του προχπολογιςμοφ   
οικονομικϊν  ετϊν  2020, 2021, 2022  και 2023 του Διμου Μαρπενθςίου και των  Οομικϊν Σροςϊπων. Ρ διαγωνιςμόσ 
κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Υυμβάςεων(ΕΥΘΔΘΥ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.  

Θ προκιρυξθ απεςτάλθ για δθμοςίευςθ τθν  ςτθν Χπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  
και ζλαβε  ID:  20-196246-001    

Θμερομθνία &ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν:  29/4/2020   &  ϊρα     11.30 π.μ  

Καταλθκτικι θμερομθνία & ϊρα υποβολισ προςφορϊν: 28/5/2020  & ϊρα  23.30 μ.μ 

Υτο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί προμθκευτζσ οι οποίοι δφνανται να εκτελζςουν τθν προμικεια ςφμφωνα με 
τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ και ορίηεται ςε ποςοςτό 2% επί τθσ 
αντίςτοιχθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ προ Φ.Σ.Α τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ, ι του ακροίςματοσ του 
προχπολογιςμοφ των δαπανϊν προ Φ.Σ.Α των ομάδων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει.  

Θ ςφμβαςθ τθν οποία κα ςυνάψει ο Διμοσ, με τον ανάδοχο, μπορεί να τροποποιείται ι να παρατείνεται θ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ μζχρι και τρείσ (3) μινεσ όταν αυτό προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν γι' 
αυτό και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ.  
Σεριςςότερα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τθ διακιρυξθ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Διμο, 
κακθμερινά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. 22373 50030  αρμόδια υπάλλθλοσ κ. Υ. Φομαρά), κακϊσ και ςτον 
ιςτότοπο του Διμου www.karpenissi.gr. 
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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΘΞΡΥ  ΜΑΤΣΕΟΘΥΙΡΧ  

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ ΧΔΤΑΥ 6  

Σόλθ ΜΑΤΣΕΟΘΥΙ  

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ 36100 

Χϊρα ΕΝΝΑΔΑ  

Μωδικόσ ΟUTS GR243 

Φθλζφωνο 2237350030 – 2237350029- 2237350000 

Φαξ 2237089073  - 2237350028 

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο  s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Φομαρά  Υωτθρία  - Θαναςιάσ  Γεϊργιοσ  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.karpenissi.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ   Ανακζτουςα    Αρχι    είναι   o   Διμοσ   Μαρπενθςίου που   ανικει  ςτουσ φορείσ Γενικισ Μυβζρνθςθσ και   
ςυγκεκριμζνα ςτον υποτομζα Ρργανιςμϊν Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.   
 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ θ παροχι γενικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν ςε τοπικό  
επίπεδο.  

  

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

β) Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

γ)       Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.karpenissi.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16 και με  κριτιριο  
κατακφρωςθσ   με κριτιριο  κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει 
τιμισ για τθν ανάδειξθ προμθκευτι για τθν «Σρομικεια καυςίμων(πετρελαίου κίνθςθσ, πετρελαίου κζρμανςθσ, 
βενηίνθσ 
αμόλυβδθσ & πζλλετ) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Μαρπενθςίου και των Οομικϊν  Σροςϊπων του 
για τρία  ζτθ, ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 2.187.047,15€ € ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΣΑ». .  
 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  ο Διμοσ  Μαρπενθςίου  και τα  Οομικά  
Σρόςωπα του , δθλαδι  θ Ενιαία   Μοινωφελισ  Επιχείρθςθ Σολιτιςμοφ Σαιδείασ  Σροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ 
Διμου Μαρπενθςίου, θ  Ενιαία Υχολικι Επιτροπι Υχολικϊν Ξονάδων Σρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου 
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Μαρπενθςίου και θ Ενιαία Υχολικι Επιτροπι Υχολικϊν Ξονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου 
Μαρπενθςίου. 
 

Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τουσ  παρακάτω  Μ.Α.  ανά  είδοσ  καυςίμου   των  
προχπολογιςμϊν  των ετϊν 2020, 2021, 2022, 2023  κάκε  φορζα  όπωσ  ςτουσ  παρακάτω  πίνακα:    

 

ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ 

Είδοσ καυςίμου Κ.Α. 2020 2021 2022 2023 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 10-6411. 636,80 2.547,20 2.547,20 1.910,40 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 15-6411. 1.870,60 7.482,40 7.482,40 5.611,80 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 20-6641.002 756,20 3.024,80 3.024,80 2.268,60 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 25-6641.002 1.074,60 4.298,40 4.298,40 3.223,80 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 25-6644.002 398,50 1.594,00 1.594,00 1.195,50 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 30-6641.002 7.363,50 29.454,00 29.454,00 22.090,50 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 30-6644.002 199,00 796,00 796,00 597,00 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 35-6641.002 1.074,58 4.298,30 4.298,30 3.223,73 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 35-6644.002 796,50 3.186,00 3.186,00 2.389,50 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 40-6411. 497,46 1.990,00 1.990,00 1.492,50 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 10-6641.001 396,30 1.585,20 1.585,20 1.188,90 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 15-6641.002 2.030,75 8.123,00 8.123,00 6.092,25 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 20-6641.002 16.276,28 65.105,10 65.105,10 48.828,83 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 20-6644.002 66,05 264,20 264,20 198,15 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 25-6641.002 2.559,43 10.237,70 10.237,70 7.678,28 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 25-6641.003 330,00 1.320,00 1.320,00 990,00 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 25-6644.002 4.220,15 16.880,60 16.880,60 12.660,45 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 30-6641.002 14.068,65 56.274,60 56.274,60 42.205,95 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 30-6644.002 26.421,30 105.685,20 105.685,20 79.263,90 

Σετρζλαιο Θζρμανςθσ 10-6643.002 4.700,00 24.750,00 24.750,00 20.050,00 

Σετρζλαιο Θζρμανςθσ 15-6643.005 1.784,00 17.784,00 17.784,00 16.000,00 

Σετρζλαιο Θζρμανςθσ 15-6643.006 1.410,00 7.410,00 7.410,00 6.000,00 

Σετρζλαιο Θζρμανςθσ 15-6643.007 42.271,00 142.271,00 142.271,00 100.000,00 

Σετρζλαιο Θζρμανςθσ 15-6643.008 4.000,00 41.496,00 41.496,00 37.496,00 

Σετρζλαιο Θζρμανςθσ 15-6643.011 0,00 9.900,02 9.900,02 9.900,02 

  
135.201,65 567.757,72 567.757,72 432.556,06 

  

 

ΕΚΕΡΡΡΑΔΘΚ 

Είδοσ καυςίμου 2020 2021 2022 2023 
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Σετρζλαιο κζρμανςθσ 7.760,00 19.760,00 19.760,00 12.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 7.760,00 19.760,00 19.760,00 12.000,00 

 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

Είδοσ καυςίμου 2020 2021 2022 2023 

Σετρζλαιο κζρμανςθσ 15.400,00 49.400.00 49.400,00 53.258,00 

Σζλλετ 9.778,00 19.778,00 19.778,00 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 25.178,00 69.178,00 69.178,00 44.000,00 

 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

Είδοσ καυςίμου 2020 2021 2022 2023 

Σετρζλαιο κζρμανςθσ 20.340,00 54.340,00 54.340,00 34.000,00 

Σζλλετ 6.980,00 17.980,00 17.980,00 11.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 27.320,00 72.320,00 72.320,00 45.000,00 

 

Ρι Υχολικζσ Επιτροπζσ τθσ Σρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ λόγω του 
ειδικοφ  κακεςτϊτοσ από το οποίο αυτζσ διζπονται, δεν τθροφν προχπολογιςμό, και κατά ςυνζπεια δεν 
υπάρχουν   Μ. Α., ςχετικι μνεία γίνεται και ςτο ζγγραφο με αρ. 30106/10-10-2013 του ΧΣ. ΕΥ. 

Υε  περίπτωςθ  μθ εκτζλεςθσ ολόκλθρθσ τθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ εντόσ   του εκάςτου οικονομικοφ  
ζτουσ, αυτι   κα   ανατραπεί μετά   από ςχετικι ανακλθτικι απόφαςθ  του  διατάκτθ για  ολικι  διαγραφι του  
ποςοφ  που δεςμεφτθκε. Ξε  τθν   ζναρξθ του   επομζνου οικονομικοφ ζτουσ και πριν από  τθν ανάλθψθ  
οποιαςδιποτε  νζασ υποχρζωςθσ κα δεςμευτεί με νζα απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ιςόποςθ με το  μθ 
εκτελεςμζνο μζροσ τθσ ανάλθψθσ πίςτωςθ που ανατρζπεται ςφμφωνα με τα παραπάνω. 
  

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια καυςίμων(πετρελαίου κίνθςθσ, πετρελαίου κζρμανςθσ, 
βενηίνθσ αμόλυβδθσ & πζλλετ) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Μαρπενθςίου και των Οομικϊν  
Σροςϊπων του(Ενιαία Μοινωφελισ Επιχείρθςθ Σολιτιςμοφ Σαιδείασ Σροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου 
Μαρπενθςίου, Ενιαία Υχολικι Επιτροπι Υχολικϊν Ξονάδων Σρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Μαρπενθςίου 
και Ενιαία Υχολικι Επιτροπι Υχολικϊν Ξονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου για   τρία  ζτθ  
2020,2021,2022, 2023 ςυνολικοφ  ενδεικτικοφ  προχπολογιςμοφ  2.187.047,15€ . 
 

Θ προμικεια αποτελείται από τζςςερισ (4) ομάδεσ και ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για κάκε ομάδα  
δίνεται ςτουσ  κάτωκι πίνακεσ: 
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ΟΜΑΔΑ  Α   

ΣΕΦΤΕΝΑΙΡ ΜΙΟΘΥΘΥ  ( CPV 09134100-8 ) 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β  

ΣΕΦΤΕΝΑΙΡ ΘΕΤΞΑΟΥΘΥ  ( CPV  09135100-5) 

 

Α/Α 
ΝΟΜΛΚΟ 

ΡΟΣΩΡΟ 
ΕΛΔΟΣ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 
Διμοσ 

Μαρπενθςίου 
Σετρζλαιο κζρμανςθσ Νίτρο 739.500 

1.114.500 0,797 

 
 
 
 

888.256,50 

 
 

2 ΕΜΕΣΣΣΑΔΘΜ Σετρζλαιο κζρμανςθσ  Νίτρο 60.000 

3 
Υχολικι Επιτροπι 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σετρζλαιο κζρμανςθσ Νίτρο 150.000 

4 
Υχολικι Επιτροπι 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σετρζλαιο κζρμανςθσ Νίτρο 165.000 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
888.256,50 

ΦΡΑ 24% 
213.181,56 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.101.438,06 

 

ΟΜΑΔΑ  Γ 

ΑΞΡΝΧΒΔΘ  ΒΕΟΗΙΟΘΥ (  CPV  09132100-4 ) 

 

Α/Α ΝΟΜΛΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ΕΛΔΟΣ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ(€) 
ΣΥΝΟΛΟ(€) 

1 Διμοσ Μαρπενθςίου Αμόλυβδθ βενηίνθ Νίτρο 110.550 1,284 141.946,20 

 

ΣΥΝΟΛΟ(€) 141.946,20 

ΦΡΑ 24%(€) 34.067,09 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ(€) 

176. 013,29 

Α/Α ΝΟΜΛΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ΕΛΔΟΣ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ(€) 

1 Διμοσ Μαρπενθςίου Σετρζλαιο κίνθςθσ  Νίτρο 603.000 1.065 642.195,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 642.195,00 

ΦΡΑ 24% 
(€) 

154.126,80 

ΓΕΝΛΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

796.321,80 
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ΟΜΑΔΑ  Δ 

ΣΕΝΝΕΦ  ( CPV 09111400-4 ) 

 

Α/Α ΝΟΜΛΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ΕΛΔΟΣ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ€) 

ΣΥΝΟΛΟ€) 

1 
Υχολικι Επιτροπι 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σζλλετ  Φόνοσ 165 
 
 

315 

 
290,00 

 
91.350,00 

2 
Υχολικι Επιτροπι 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σζλλετ  Φόνοσ 150 

 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 91.350,00 

ΦΡΑ 24%               
(€) 

21.924,00 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

113.274,00 

 

Μάκε οικονομικόσ φορζασ ζχει δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ ι για το 
ςφνολό τουσ. Υε κάκε περίπτωςθ θ υποβολι προςφοράσ αφορά το ςφνολο των ειδϊν τθσ κάκε ομάδασ. 

Ρι ποςότθτεσ ανά είδοσ όπωσ αναφζρονται ςτθν υπϋαρικμ. 10/ 13.3.2020 μελζτθ  τθσ  Δ/νςθ Φεχνικϊν  
Χπθρεςιϊν είναι ενδεικτικζσ.  Ρ  Διμοσ Μαρπενθςίου δεν υποχρεοφται ςτθν εξάντλθςθ είτε των ποςοτιτων είτε 
τθσ πίςτωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ρ  Διμοσ Μαρπενθςίου και τα Οομικά Σρόςωπά του διατθροφν το  δικαίωμα  να  απορροφοφν   κατά  τθ  
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τισ αναγκαίεσ ποςότθτεσ εκ των ειδϊν ςφμφωνα με τισ κάκε φορά   διαμορφοφμενεσ 
ανάγκεσ τουσ, δεδομζνθσ τθσ αδυναμίασ επακριβοφσ προςδιοριςμοφ των αναγκϊν του  ανά είδοσ και ποςότθτα 
κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ αυτισ, χωρίσ όμωσ να  υπερβαίνει το ςυνολικό ποςό τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Σροβλζπεται δικαίωμα χρονικισ παράταςθσ από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ 
αρχικισ, φςτερα από ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, μζχρι τθν ανάδειξθ νζου προμθκευτι και τθν   
υπογραφι τθσ νζασ  ςφμβαςθσ, για χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν, ςτο μζτρο που  δεν 
κα υπάρξει, κατά το χρόνο τθσ παράταςθσ, υπζρβαςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ ωσ και περαιτζρω οικονομικι 
επιβάρυνςθ του Διμου. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε τριανταζξι (36)  μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Α’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ  ςφμβαςθ κα  ανατεκεί  με  το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ  από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τιμισ.  

1.4 Κεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 
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 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ο. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150). 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Χπουργοφ Εςωτερικϊν. 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Υ.Τ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν 
του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για 
τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των 
υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 
167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με 
«προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Μανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Σ.Σ. τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
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δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 τθσ υπ’ αρικμ. 26/ 24.1.2020 απόφαςθσ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ για τον  οριςμό  μελϊν επιτροπϊν 

παραλαβισ  προμθκειϊν και διενζργειασ διαγωνιςμϊν  των προμθκειϊν  (ΑΔΑ: 6ΙΝΘΩΕΓ-ΑΕ3), 

 

  τθσ υπ’ αρικμ. 29/24.1.2020 απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου για τθν ςυγκρότθςθ επιτροπισ  

εξζταςθσ ενςτάςεων (ΑΔΑ: 611ΣΩΕΓ-Χ2Η), 

 τθσ υπ’ αρικμ. 4/12-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΘ8ΡΜΞΠ-ΦΦ9 ) απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ Ενιαίασ  

Υχολικισ Επιτροπισ Υχολικϊν Ξονάδων Σρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Μαρπενθςίου για τθν  

ζγκριςθ τθσ ςχετικισ προμικειασ,  

  τθσ υπ’ αρικμ. 3/12-02-2018 (ΑΔΑ:63ΧΟΡΜΞΠ-8ΝΤ) απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ Ενιαίασ  

Υχολικισ Επιτροπισ Υχολικϊν Ξονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Μαρπενθςίου για τθν  

ζγκριςθ τθσ ςχετικισ προμικειασ, 

  του αρικμ. πρωτ.: 96/14.2.2020 εγγράφου τθσ  Ε.Μ.Ε.Σ.Σ.Σ.Α.ΔΘ.Μ  για τθν  προμικεια  καυςίμων   για 

τρία (3)  ζτθ. 

  τθσ  υπ’ αρικμ.  10/13.3.2020 μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ Φεχνικϊν Χπθρεςιϊν. 

 του  υπ’ αρικμ. πρωτ.:4758/ 13.4.2020  πρωτογενοφσ αιτιματοσ   που καταχωρικθκε ςτο Μεντρικό 

Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων ωσ πρωτογενζσ αίτθμα λαμβάνοντασ ΑΔΑΞ 

«20REQ006565400». 

 του  αρικμ. πρωτ. 4779/13.4.2020 τεκμθριωμζνου  αιτιματοσ  τθσ Δ/νςθσ Φεχνικϊν Χπθρεςιϊν. 

 τθσ αρικμ. πρωτ. 4806/14.4.2020  απόφαςθσ  Δθμάρχου για  τθν  περί ζγκριςθσ Ανάλθψθσ Σολυετοφσ 

Χποχρζωςθσ. 

 των αρικ. Α-652/14.4.2020 ζωσ Α-670/14.4.2020 Αποφάςεων Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ, 

  τθσ αρικμ. 145/14.4.2020 απόφαςθσ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνονται οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ και καταρτίηονται οι όροι τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 

 τθσ αρικ. Α-674 /22.4.2020 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ    

 του  υπ’ αρικμ. πρωτ.:4758/ 13.4.2020  πρωτογενοφσ αιτιματοσ   που καταχωρικθκε ςτο Μεντρικό 

Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων ωσ πρωτογενζσ αίτθμα λαμβάνοντασ ΑΔΑΞ 

«20REQ006565400» 

 του  υπ’ αρικμ. πρωτ.:259/22.4.2020  πρωτογενοφσ αιτιματοσ  τθσ ΕΜΕΣΣΣΑΔΘΜ που καταχωρικθκε ςτο 

Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων ωσ πρωτογενζσ αίτθμα λαμβάνοντασ ΑΔΑΞ 

«20REQ006599181» 

 των αρικ. Α-68/22.4.2020 και  Α-69/22.4.2020 Αποφάςεων Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ 

 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των  προςφορϊν είναι θ  28  Ξαΐου  2020 θμζρα Σζμπτθ και ϊρα 
23.30μμ.  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων  
Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν             
3 Ιουνίου 2020, θμζρα Φετάρτθ και ϊρα 10.00 π.μ.   
 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Σροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 22/4/2020 ςτθν  
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Χπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και  ζλαβε  ID   20-196246-001 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Μεντρικό 
Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ).  

Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ  ςφμβαςθσ ςτθν  

πλατφόρμα ΕΥΘΔΘΥ ζλαβε Υυςτθμικοφσ Αρικμοφσ ανά ομάδα ωσ παρακάτω:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
Σροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Φφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 
66 του Ο. 4412/2016 ςε δφο (2) εβδομαδιαίεσ νομαρχιακζσ εφθμερίδεσ του Οομοφ  Ευρυτανίασ α) Ευρυτανικά 
Οζα και β) Ευρυτανικόσ Σαλμόσ). 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ  
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ο. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο  et.diavgeia.gov.gr 
(ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ). 
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ  (URL): 
www.karpenissi.gr ςτθν διαδρομι : «Αρχικι ςελίδα Διμου Μαρπενθςίου» ► ΓΙΑ ΦΡ ΔΘΞΡΦΘ ► Ανακοινϊςεισ,  
ςτισ 29 Απριλίου 2020  θμζρα Φετάρτθ.   
 
Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ  δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Φφπο βαρφνει τον ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των   
άρκρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του Ο. 3801/2009, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ.  1 περ. 
35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του 
Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά 
και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.  

Α/Α ΝΟΜΛΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ΕΛΔΟΣ ΣΥΣΤΘΜΛΚΟΣ  ΑΛΚΜΟΣ 

1 Διμοσ Μαρπενθςίου Σετρζλαιο κίνθςθσ 91219 

2 

Διμοσ Μαρπενθςίου 
ΕΜΕΣΣΣΑΔΘΜ 

Υχολικι Επιτροπι 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Υχολικι Επιτροπι 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

91220 

3 Διμοσ Μαρπενθςίου Αμόλυβδθ βενηίνθ 91221 

4 

Υχολικι Επιτροπι 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Υχολικι Επιτροπι 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σζλλετ 91222 
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 7583/01-06-2018  Σροκιρυξθ τθσ Υφμβαςθσ, όπωσ αυτι απεςτάλθ για δθμοςίευςθ τθν  
22/4/2020 ςτθν Χπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και ζλαβε ID: 20-196246-001 
2.  θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Σαραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ : 
     2.1. Σαράρτθμα Αϋ θ αρικ.:  10/13.3.2020  μελζτθ τθσ  Δ/νςθσ  Φεχνικϊν  Χπθρεςιϊν.  
     2.2. Σαράρτθμα Βϋ: το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ *ΕΕΕΥ+, 
     2.3. Σαράρτθμα Γϋ: τα υποδείγματα των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν(Υυμμετοχισ και Μαλισ Εκτζλεςθσ), 
     2.4. Σαράρτθμα Δϋ: τα τιμολόγια προςφοράσ. 
     2.5. Σαράρτθμα Εϋ:. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ 
3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά  με τισ 
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 
Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι 
από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 
πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 
αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, 
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των 
προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

ταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) ταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα 
δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι 
των προςφορϊν. 
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β) ταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. ταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Φυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ 
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο 
τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί 
το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται και ςτθ αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Μάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα 
αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Φ.Α.Α. - Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Φαμείου 
Σαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο Σαρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Ρι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Ξ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Απαιτείται από τισ  ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 
 3. Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   
 4.  Για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να  διακζτουν 
προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό Υφςτθμα (ΕΥΘΔΘΥ - Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr). Θ ψθφιακι υπογραφι χορθγείται από πιςτοποιθμζνθ προσ τοφτο αρχι και πρζπει να 
είναι ςκλθρισ αποκικευςθσ, δθλαδι δθμιουργείται μζςω Αςφαλοφσ Διάταξθσ Δθμιουργίασ Χπογραφισ (usb 
token). Ρ κατάλογοσ των αρχϊν που παρζχουν ψθφιακι υπογραφι αναφζρεται ςτθν                                                  
ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ Φθλεπικοινωνιϊν και Φαχυδρομείων  
www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html 
Ρι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ςυςτιματοσ και από το ςφνδεςμο  «Εγγραφείτε ωσ 
οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ  πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι 
τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ: 
• ςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Ξθτρϊου (ΑΦΞ) ταυτοποιοφνται  με χριςθ 
των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το  ςφςτθμα TAXISNet τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του 
χριςτθ από το Φμιμα Σρογραμματιςμοφ και Υτοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ  Σολιτικισ Σρομθκειϊν τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Μρατικϊν Σρομθκειϊν. 
• Ρι οικονομικοί φορείσ -χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό 
Αρικμό Φορολογικοφ Ξθτρϊου (ΑΦΞ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ 
ΦΣΑ (VAT Verification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το 
αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Φμιμα 
Σρογραμματιςμοφ και Υτοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ Σρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Μρατικϊν 
Σρομθκειϊν. 
• Ρι οικονομικοί φορείσ-χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ  Γενικι 
Γραμματεία Εμπορίου αποςτζλλοντασ: 
(α) είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
(β) είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν  ελλθνικι, ςτθν 
οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό  μθτρϊο, προςκομιηόμενα 
εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια 
υπθρεςία. Φο αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ του Υυςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω. Ρ υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το 
Υφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το 
αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ 
πιςτοποιοφμενοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 
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2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ 35.274,95€ 
(τριάντα  πζντε χιλιάδων διακοςίων  εβδομιντα τεςςάρων ευρϊ και ενενιντα πζντε  λεπτϊν )  εφόςον ο 
προςφζρων  ςυμμετζχει  για  το  ςφνολο   των υπό  προμικεια ειδϊν ςε  διαφορετικι περίπτωςθ  κατατίκενται  
εγγυθτικι  επιςτολι ςυμμετοχισ ςτα παρακάτω  ποςά  ανά  ομάδα :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν  ο   διαγωνιηόμενοσ   κατακζςει   προςφορά   για περιςςότερεσ από μία ομάδεσ, θ εγγυθτικι επιςτολι 
που  κα  κατακζςει κα πρζπει ακροιςτικά να καλφπτει τα ποςά των επιμζρουσ ομάδων . 

Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 4 Λουλίου  2021  άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8  δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε 
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ΡΟΣΟ  

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ 

ΡΟΣΟ 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ  
ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ 

1 

 
ΟΜΑΔΑ  Α 

Διμοσ Μαρπενθςίου 
 

ΣΕΦΤΕΝΑΙΡ 
ΜΙΟΘΥΘΥ 

642.195,00€ 
 

12.843,90€ 

2 

ΟΜΑΔΑ  Β 
Διμοσ Μαρπενθςίου 

ΕΜΕΣΣΣΑΔΘΜ 
Υχολικι Επιτροπι 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Υχολικι Επιτροπι 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

ΣΕΦΤΕΝΑΙΡ 
ΘΕΤΞΑΟΥΘΥ 

888.256,50€ 

 

17.765,13€ 

 

3 

 
ΟΜΑΔΑ  Γ 

Διμοσ Μαρπενθςίου 
 

ΑΞΡΝΧΒΔΘ 
ΒΕΟΗΙΟΘ 

141.946,20€ 2.838,92€ 

4 

ΟΜΑΔΑ  Δ 
Υχολικι Επιτροπι 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Υχολικι Επιτροπι 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

ΣΕΝΝΕΦ 91.350,00€ 
 

1.827,00 
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ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 

2.2.3.1.  ταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΧ 
του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 
11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και 
όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 26θσ 
Ρκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Ρδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Υφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 

Υτισ περιπτϊςεισ Υυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Υυμβουλίου. 

Υε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
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και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με 
τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Ρι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ.  

2.2.3.3 
α) Ματ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον ςυντρζχουν οι πιο κάτω 
επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ ενδεικτικά δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 
κλπ.   
β) Ματ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 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. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ 
ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για 
τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 
να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, 
δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για 
τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει 
τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι 
του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(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,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  

ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει 

(αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε 
επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Φα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν 
τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να 
κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Ρικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. Ρι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
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εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Σαράρτθμα XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά 
ι εμπορικά μθτρϊα. Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.  

2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ τουσ, τα κατάλλθλα μζςα για 
τθν διακίνθςθ των προϊόντων, να φζρουν τισ πιςτοποιιςεισ ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτισ  τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ Aϋ, κατά περίπτωςθ. 

2.2.6  Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ (τθσ  
παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των  δεςμϊν 
τουσ με αυτοφσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ  αναγκαίουσ πόρουσ, 
με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων  ςτθρίηονται.  
 
2.2.7    Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.7.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Σαράρτθμα Β’ το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Φο ΕΕΕΥ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Σαραρτιματοσ 2 του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Σαραρτιματοσ 1. Φο ΕΕΕΥ μπορεί να 
υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν 

Υε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), το οποίο είναι 
δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων 
ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μζςα   

Α. Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ 
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
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Υτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.6 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ. 

Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι 
βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ)  

Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ. 

Β.1  Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ 
που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Ρ Διμοσ Μαρπενθςίου  δφναται να ηθτιςει επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά 
με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Ρργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ.  

 Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2  πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ 
διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Φο πιςτοποιθτικό ότι το 
νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Σρωτοδικείο τθσ 
ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Ξ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Φα φυςικά πρόςωπα 
(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  
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Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν 
Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2  τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Σρογραμματιςμοφ 
και Υυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Υχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ.  Ξζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται 
από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΥΕΣΕ ςχετικά με τθν 
ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι 
τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να 
αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Ρι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ 
και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Ρι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ)Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο 
Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ 
και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο 
μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ, 
ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε 
μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 
30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ 
ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Υε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν ζχει 
ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια 
αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, 
ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται 
τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Υυνζλευςθ, αν οι 
μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία 
αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει τθ 
δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία. 
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Σεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων 
του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί 
ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B.2   Για  τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν 
τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 
υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Ρι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ Χλικοφ 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι 
βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Ρργανιςμοφ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ 
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 
διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3  Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τθν 
άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ τουσ κακϊσ και τα ςχετικά ζγγραφα ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
του παραρτιματοσ Aϋ, ανάλογα με τισ ομάδεσ των υπό προμικεια ειδϊν ςτισ οποίεσ κα ςυμμετάςχουν. 
 

Β.4  Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και  νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ.  ςε ςϊμα, ςε 
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω  ζγγραφα πρζπει να 
προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν,  το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του  διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει  χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/  νόμιμου εκπροςϊπου.  
 
Β.5 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε 
αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά 
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι 
του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει 
από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΞΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
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αντίςτοιχα ΦΕΜ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Β.6  Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του 
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Υτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, 
που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ 
ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.7  Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8  Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 
ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ   

Θ προμικεια κα γίνει από το ελεφκερο εμπόριο με ΑΟΡΙΜΦΡ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡ ΔΙΕΘΟΘ ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡ και με  
κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.  
 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Ρι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Σαράρτθμα Αϋ τθσ Διακιρυξθσ, για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά ομάδα.   

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.   

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε 
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ 
και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

 

2.4.2.1. Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Χπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Χ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)» (ΦΕΜ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΥΘΔΘΥ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Χ.Α.  
 
2.4.2.2. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 
του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Χπουργικισ Απόφαςθσ. 
Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο Υφςτθμα. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΥΘΔΘΥ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα 
τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ –Φεχνικι Σροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 
πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Ρι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία 
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ 
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ρ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υυςτιματοσ, όπωσ 
περιγράφεται παρακάτω: 

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.  

Από το Υφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Υτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ο. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά 
τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να 
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προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
''Μϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του  ν. 
4250/2014. Φζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα 
πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, 
κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Υφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΜ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι 
τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν :  α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Υ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ο.4412/2016 
και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Ρι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΥ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ και αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ διακιρυξθσ Σαράρτθμα  Βϋ.  

Φο   εν   λόγω πρότυπο υποβάλλεται από  τουσ  οικονομικοφσ   φορείσ  ςφμφωνα με   τισ   ςχετικζσ  
οδθγίεσ   που  παρζχονται  τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Σροςταςίασ Ματαναλωτι του Χπουργείου 
Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ  «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ESPD)».   

www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99 
d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629 
%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ 
εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. 

Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΥ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2  Τεχνικι προςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ” του Σαραρτιματοσ  Α ‘ τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Σεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω 
Σαράρτθμα.  

Ρι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

 

Θ Ρικονομικι Σροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό)φάκελο «Ρικονομικι 
Σροςφορά». Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι  θλεκτρονικι φόρμα 
του ςυςτιματοσ. Υτθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε  μορφι .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Φα ςτοιχεία που  περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 
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θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά  υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου 
πρζπει να ταυτίηονται. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται 
να παράγει εκ νζου του θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Μακϊσ θ οικονομικι προςφορά ζχει αποτυπωκεί ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι  ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν (μόνο για τισ ομάδεσ που 
κα λάβουν μζροσ) και να  υποβάλλουν ψθφιακά υπογεγραμμζνο ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα, ςε μορφι pdf 
ςυμπλθρωμζνο, το  ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ Εϋ. 
Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τθσ  
Υφμβαςθσ: 
α) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, και θ προςφορά δίνεται μόνο βάςει τιμισ 
μονάδασ για τθν ομάδα Δ’(Σζλλετ). 
β) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, και θ προςφορά δίνεται μόνο βάςει τιμισ, με 
ποςοςτό ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%), ενιαία ζκπτωςθ για όλθ τθν ομάδα, ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά 
μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ για τισ ομάδεσ ειδϊν: Αϋ( Σετρζλαιο κίνθςθσ), Βϋ(Σετρζλαιοκζρμανςθσ) &  Γϋ( 
Αμόλυβδθ βενηίνθ), τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε  εκδιδόμενο δελτίο 
πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ Ευρυτανίασ τθσ Σεριφζρειασ Υτερεάσ 
Ελλάδασ, με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςφερόμενα είδθ καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ 
για   τθ ςυνολικι προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Σαράρτθμα Αϋ τθσ 
διακιρυξθσ 
 

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΥΘΔΘΥ δεν μπορεί να αποτυπωκεί  
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα, οι 
ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, με τρία (3) δεκαδικά ψθφία  (αρικμό) που 
προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ άνω τιμι αναφοράσ 
όπωσ αυτι δίδεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ για το αντίςτοιχο υπό προμικεια είδοσ. 
Ενδεικτικό παράδειγμα: 
Φιμι αναφοράσ για ςφγκριςθ τθσ προςφοράσ. Σετρζλαιο κίνθςθσ : 1,501 € 
Ζςτω ότι ο ςυμμετζχων ζχει προςφζρει ζκπτωςθ επί τθσ τιμισ (ςφμφωνα με τθν Διακιρυξθ) 5% για το  
πετρζλαιο κίνθςθσ . 
Υτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα ςυμπλθρϊςει ωσ τιμι 
προςφοράσ 1,501 €  - (1,501 €x 0,05)= 1,426 €. 
Μακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του, ςε μορφι pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το αναγραφόμενο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Σαραρτιματοσ Αϋ, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ. 
Υτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20%. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Σ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα. 
Ρι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. Για τισ 
ομάδεσ που απαιτείται προςφορά με ποςοςτό ζκπτωςθσ, οι προςφερόμενεσ τιμζσ  αναπροςαρμόηονται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του ν.3438/2006.  
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΧΤΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ 
ΕΧΤΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και 
τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Σαράρτθμα Αϋ τθσ παροφςασ  διακιρυξθσ. 
 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   
Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα  δϊδεκα                
( 12 ) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 

Σροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν 
ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, 
εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. 
Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 
είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, 
ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.3. (Σεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. 
(Σεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 
2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Σρόςκλθςθ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ 
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Φο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΥΘΔΘΥ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των 
προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι Σροςφορά» τθν 
Φετάρτθ 3 Ιουνίου  και ϊρα 10.00π.μ . 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Ματακφρωςθσ» κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Ξε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ 
παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 
τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Υφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του 
οργάνου. 

β) Υτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν 
τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν 
αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», 
μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του 
(υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Φο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου. Φο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι  προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν 
ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων 
ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Υε κάκε 
περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι 
όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

Υτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. Επιςθμαίνεται ότι 
τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα  
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και  
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ  
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ.   

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4  
τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω 
του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και 
τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται 
ςτθν παράγραφο 2.2.7.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6  αυτισ. 

Φα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά 
τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, 
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει 
ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. ταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Ξε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά 
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα 
αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Φο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των 
αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

ςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 
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Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ 
τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα 
ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται 
με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Φα ζννομα αποτελζςματα τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει  άπρακτθ   θ προκεςμία   άςκθςθσ   προδικαςτικισ   προςφυγισ   ι   ςε   περίπτωςθ  άςκθςθσ, 
παρζλκει   άπρακτθ  θ  προκεςμία  άςκθςθσ  αίτθςθσ  αναςτολισ  κατά   τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ   αναςτολισ   κατά   τθσ   απόφαςθσ   τθσ   Α.Ε.Σ.Σ., εκδοκεί  απόφαςθ  επί  τθσ 
αίτθςθσ, με   τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ   προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4     του άρκρου372 του ν.4412/2016. 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν 
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ 
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 

του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Φο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Μάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Υε περίπτωςθ 
προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα 
αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Υε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΥΘΔΘΥ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Σροδικαςτικι 
Σροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 
παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Χ.Α..  

Φο παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

 Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ μετά από άςκθςθ προςφυγισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Ματ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν 
υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
Ματά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, 
εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΥΘΔΘΥ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017. 
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 Θ ΑΕΣΣ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ 
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι 
με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
 Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 
Υε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και δζκα 
(10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Χπομνιματα επί των 
απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΥΘΔΘΥ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ 

Ρι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από 
τθν ΑΕΣΣ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

 ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ 
τθσ ΑΕΣΣ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων  ενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΣΣ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Ξε τα 
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ 
με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
 Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ.  Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ 
αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Φζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΣΣ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι 
να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  



 

Υελίδα 34 

4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 
1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΣΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ . Φο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Σαράρτθμα Γ’  τθσ 
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΣΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ ι αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που 
αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά  μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα X του Σροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ρ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Ματά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ 
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ 
ςυνεργαςίασ. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε 



 

Υελίδα 35 

να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, 
εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

ταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 
που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 
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5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι  
παραλαβι των υλικϊν, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν παραλαβι των αντίςτοιχων 
τιμολογίων. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και  κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον  ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι. 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Σρομθκειϊν 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (άρκρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ….% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΡΓΑ ….%. 

Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 
φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 6  τθσ παροφςασ.  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Υτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, θ  κφρωςθ τθσ  ολικισ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ο.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Φο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΣΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 



 

Υελίδα 37 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το 
οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει 
προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ 
εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το 
αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ματά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ 
άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν 
αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ 
κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι 
να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ 
Σεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του 
άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Σριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθ   Ειδικι Υυγγραφι   
υποχρεϊςεων (Φόποσ-Φρόποσ παράδοςθσ) του Σαραρτιματοσ Α’. 
Ρ 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. Υτθν 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. Ρ 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. 

Ξετά 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  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

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 Ο.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ 
άνω νόμου και το Σαράρτθμα....τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Ματά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν 
διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ρ 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
των υλικϊν γίνεται οπτικά και μακροςκοπικά κακϊσ και με τθν πρακτικι τθσ δοκιμαςίασ. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να παραπζμπει και ςε εργαςτθριακό ζλεγχο κατόπιν προτροπισ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ  παραλαβισ. 
Φο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ 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. 

Φα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Χλικά 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. Φα 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 κατϋεφεςθ 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 
Ο.4412/16. 

Φο αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ρ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα 
τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθ Ειδικι Υυγγραφι υποχρεϊςεων του Σαραρτιματοσ Α’.   
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Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, 
με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο 
ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του 
αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω 
παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ δείγματοσ κατά το διαγωνιςμό. μωσ, κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει μζςω τθσ  πλατφόρμασ 
του ΕΥΘΔΘΥ από τουσ ςυμμετζχοντεσ τθν προςκόμιςθ δειγμάτων για όποιο είδοσ κρικεί  απαραίτθτο τάςςοντασ 
τουσ ςυγκεκριμζνθ προκεςμία αποςτολισ.   
Ρμοίωσ, ο Διμοσ και τα Οομικά του Σρόςωπα διατθρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει ςκόπιμο, να προβαίνει  ςε 
ελζγχουσ του προϊόντοσ ι/και των εγκαταςτάςεων του αναδόχου. Θ λθφκείςα ποςότθτα δειγμάτων  πρζπει να 
αναπλθρϊνεται άμεςα από τον ανάδοχο, ϊςτε ςε κάκε περίπτωςθ να παραδίδεται θ αρχικϊσ  ςυμφωνθκείςα 
ποςότθτα. Υτθν περίπτωςθ που κατά τουσ ελζγχουσ αυτοφσ διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ι  εκτροπζσ από τα εκ του 
νόμου και τθσ διακιρυξθσ προβλεπόμενα, διατθρεί το δικαίωμα να κθρφξει τον  ανάδοχο ζκπτωτο και να του 
επιβάλει τισ ποινζσ που προβλζπονται από τθ ςχετικι νομοκεςία. Θ δαπάνθ  αποςτολισ κακϊσ και ο ζλεγχοσ 
ικανοποίθςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του κάκε είδουσ από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο, δθλαδι το κόςτοσ 
των εργαςτθριακϊν εξετάςεων βαρφνει τον ανάδοχο. 
 

6.5  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου-  

6.5.1 Υτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από 
τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει 
μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 
ΑΜ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
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ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα 
αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ.  
 
6.5.3 Υε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ). 
 
 
 
 

 Ο ΑΜΟΔΛΟΣ ΑΝΤΛΔΘΜΑΧΟΣ 
  
  

 
  
    ΚΕΑΜΑΘΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α 

Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ                                                            
( Θ αρ. 10 /13.3.2020   Μελζτθ  )  

 

             
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΥΤΑΝΛΑΣ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ  
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
ΑΛΚ. ΜΕΛΕΤΘΣ: 10/2020 

 
 
     «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΥΣΛΜΩΝ ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
       ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ ΚΑΛ ΤΩΝ ΝΟΜΛΚΩΝ   
       ΡΟΣΩΡΩΝ ΓΛΑ ΤΛΑ (3) ΕΤΘ» 
 
                            ΡΟΣΟ: 2.187.047,15€ 
 
                                  ΧΘΣΘ: 2020-2021-2022-2023 

Τ Ε Χ Ν Λ Κ Θ  Ε Κ Κ Ε Σ Θ 
 

Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά τθν προμικεια καυςίμων για τισ ανάγκεσ του Διμου Μαρπενθςίου και 

των Οομικϊν Σροςϊπων αυτοφ (ΕΜΕΣΣΣΑΔΘΜ, Ενιαία Υχολικι Επιτροπι Υχολικϊν Ξονάδων Α/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ και Ενιαία Υχολικι Επιτροπι Υχολικϊν Ξονάδων Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ). 

Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςε 2.187.047,15 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Σ.Α. για 

διάρκεια τριϊν (3) ετϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ κάκε ανακζτουςα αρχι ανά περίπτωςθ 

(Διμοσ Μαρπενθςίου και Οομικά Σρόςωπα αυτοφ). Θ δαπάνθ για τισ εν λόγω ςυμβάςεισ κα βαρφνει τουσ Μ.Α. 

του προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2020, 2021, 2022 και 2023 του Διμου Μαρπενθςίου και των 

Οομικϊν του Σροςϊπων όπωσ αναφζρονται ακολοφκωσ: 

ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ 

Είδοσ καυςίμου Κ.Α. 2020 2021 2022 2023 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 10-6411. 636,80 2.547,20 2.547,20 1.910,40 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 15-6411. 1.870,60 7.482,40 7.482,40 5.611,80 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 20-6641.002 756,20 3.024,80 3.024,80 2.268,60 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 25-6641.002 1.074,60 4.298,40 4.298,40 3.223,80 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 25-6644.002 398,50 1.594,00 1.594,00 1.195,50 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 30-6641.002 7.363,50 29.454,00 29.454,00 22.090,50 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 30-6644.002 199,00 796,00 796,00 597,00 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 35-6641.002 1.074,58 4.298,30 4.298,30 3.223,73 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 35-6644.002 796,50 3.186,00 3.186,00 2.389,50 

Αµόλυβδθ Βενηίνθ 40-6411. 497,46 1.990,00 1.990,00 1.492,50 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 10-6641.001 396,30 1.585,20 1.585,20 1.188,90 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 15-6641.002 2.030,75 8.123,00 8.123,00 6.092,25 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 20-6641.002 16.276,28 65.105,10 65.105,10 48.828,83 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 20-6644.002 66,05 264,20 264,20 198,15 
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Σετρζλαιο Μίνθςθσ 25-6641.002 2.559,43 10.237,70 10.237,70 7.678,28 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 25-6641.003 330,00 1.320,00 1.320,00 990,00 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 25-6644.002 4.220,15 16.880,60 16.880,60 12.660,45 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 30-6641.002 14.068,65 56.274,60 56.274,60 42.205,95 

Σετρζλαιο Μίνθςθσ 30-6644.002 26.421,30 105.685,20 105.685,20 79.263,90 

Σετρζλαιο Θζρμανςθσ 10-6643.002 4.700,00 24.750,00 24.750,00 20.050,00 

Σετρζλαιο Θζρμανςθσ 15-6643.005 1.784,00 17.784,00 17.784,00 16.000,00 

Σετρζλαιο Θζρμανςθσ 15-6643.006 1.410,00 7.410,00 7.410,00 6.000,00 

Σετρζλαιο Θζρμανςθσ 15-6643.007 42.271,00 142.271,00 142.271,00 100.000,00 

Σετρζλαιο Θζρμανςθσ 15-6643.008 4.000,00 41.496,00 41.496,00 37.496,00 

Σετρζλαιο Θζρμανςθσ 15-6643.011 0,00 9.900,02 9.900,02 9.900,02 

  
135.201,65 569.757,72 567.757,72 432.556,06 

 Ρι Μ.Α. του προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου που κα επιβαρφνουν με καφςιμα κίνθςθσ υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι θ ςφμβαςθ μεταξφ του αναδόχου και του Διμου για το ζτοσ 2020 κα είναι 

τρίμθνθσ διάρκειασ. 

Θ δαπάνθ ποςοφ 1.703.273,15 € για τον Διμο Μαρπενθςίου κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ, 

με τθ διαδικαςία περί πολυετϊν υποχρεϊςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 67 του Ο.4270/14 (ΦΕΜ 

142/Α/28.06.2014) και ςυγκεκριμζνα κα βαρφνει τουσ προχπολογιςμοφσ των δαπανϊν οικονομικϊν 

ετϊν 2020, 2021, 2022 και 2023. 

Θ δαπάνθ αφορά τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Διμου Μαρπενθςίου για καφςιμα 

κίνθςθσ, και πετρελαίου κζρμανςθσ για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ. 

ΕΚΕΡΡΡΑΔΘΚ 

Είδοσ καυςίμου 2020 2021 2022 2023 

Σετρζλαιο κζρμανςθσ 7.760,00 19.760,00 19.760,00 12.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 7.760,00 19.760,00 19.760,00 12.000,00 

Θ δαπάνθ ποςοφ 59.280,00€ για το ΟΣΔΔ Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.Δ.Θ.Κ. κα καλυφκεί από πόρουσ του Ο.Σ. με τθ 

διαδικαςία περί πολυετϊν υποχρεϊςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 67 του Ο.4270/14 (ΦΕΜ 142/Α/28.06.2014) και 

ςυγκεκριμζνα κα βαρφνει τουσ προχπολογιςμοφσ των δαπανϊν οικονομικϊν ετϊν 2021, 2022 και 2023. 

Θ δαπάνθ αφορά τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν κζρμανςθσ των 

για το Υυνεδριακό Μζντρο και το κτιριο ΜΔΑΣ & ΜΔΑΣ ΑΞΕΑ. 

ΕΝΛΑΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

Είδοσ καυςίμου 2020 2021 2022 2023 

Σετρζλαιο κζρμανςθσ 15.400,00 49.400.00 49.400,00 53.258,00 
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Σζλλετ 9.778,00 19.778,00 19.778,00 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 25.178,00 69.178,00 69.178,00 44.000,00 

 
Θ δαπάνθ ποςοφ 207.534,00 € για το ΟΣΔΔ ΕΝΛΑΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Α/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ κα καλυφκεί από πόρουσ του Ο.Σ. και κα βαρφνει τισ δαπάνεσ για τα οικονομικά ζτθ 
2021-2022-2023. (Θ Υχολικι Επιτροπι λόγω του ειδικοφ κακεςτϊτοσ, από το οποίο αυτι διζπεται, δεν τθροφν 
προχπολογιςμό, και κατά ςυνζπεια δεν υπάρχουν Μ.Α.) 

Θ δαπάνθ αφορά τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ και Σζλλετ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
κζρμανςθσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Σρωτοβάκμιασ Υχολικισ Επιτροπισ. 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

Είδοσ καυςίμου 2020 2021 2022 2023 

Σετρζλαιο κζρμανςθσ 20.340,00 54.340,00 54.340,00 34.000,00 

Σζλλετ 6.980,00 17.980,00 17.980,00 11.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 27.320,00 72.320,00 72.320,00 45.000,00 

Θ δαπάνθ ποςοφ 216.960,00 € για το ΟΣΔΔ ΕΝΛΑΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Β/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ κα καλυφκεί από πόρουσ του Ο.Σ. και κα βαρφνει τισ δαπάνεσ για τα οικονομικά ζτθ 
2021-2022-2023. (Θ Υχολικι Επιτροπι λόγω του ειδικοφ κακεςτϊτοσ, από το οποίο αυτι διζπεται, δεν τθροφν 
προχπολογιςμό, και κατά ςυνζπεια δεν υπάρχουν Μ.Α.) 

Θ δαπάνθ αφορά τθν προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ και Σζλλετ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
κζρμανςθσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Σρωτοβάκμιασ Υχολικισ Επιτροπισ. 

Οι ςχετικζσ ςυμβάςεισ των νομικϊν προςϊπων του Διμου που κα προκφψουν ςυνάπτονται από αυτά. 

Υε κάκε περίπτωςθ που οι προκφπτουςεσ ςυμβάςεισ κα ζχουν διάρκεια διαφορετικι των τριϊν μθνϊν 

για το ζτοσ 2020 κα τροποποιθκεί αντίςτοιχα θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ για το ζτοσ 2023 ζτςι ϊςτε θ ςυνολικι 

διάρκεια να είναι πάντα τρία (3) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ. 

Θ διάκεςθ των πιςτϊςεων και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα γίνουν ςφμφωνα με: 

1. Φο Ο.3852/2010 «Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Σρόγραμμα 

Μαλλικράτθσ» (ΦΕΜ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

2. Φο Ο.4412/2016 «Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΜ 147/Α/08-08-2016)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

3. Φο Ο.2690/1999 «Μφρωςθ του Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Μ. 45/Α/09-03-

1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

4. Φο Ο.2859/2000 «Μφρωςθ Μϊδικα Φ.Σ.Α.» (ΦΕΜ 248/Α/07-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

5. Φο Ο.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Ξθτρϊο Γ.Ε.Ξ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ Οομοκεςίασ» 

(ΦΕΜ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

6. Φο Ο.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Σρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΜ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

7. Φο Ο.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Μεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων» (ΦΕΜ 204/Α/15-09-2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
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8. Φο άρκρο 64 του Ο.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, 

του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΜ 167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει.  

9. Φισ διατάξεισ του Ο.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κλπ.» (ΦΕΜ 74/Α/26-03-2014), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

10.  Φο Ο.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Ρδθγίασ 2011/85/ΕΕ) 

- δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΜ 143/Α/28-06-2014) , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

11.  Φο Σ.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΜ 145/ Α),  

12. Φισ διατάξεισ του Ο. 3463/2006/Α’114 «Μφρωςθ του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων» και ειδικότερα τθσ  παρ 

9εδ.β  του άρκρου 209  

13. Φθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ο.4472/17 με βάςθ τθν οποία  θ  δθμοςίευςθ  τθσ προκιρυξθσ 

ςτο ΜΘΞΔΘΥ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτο Φεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Υυμβάςεων τθσ 

Εφθμερίδασ τθσ Μυβζρνθςθσ θ οποία παφει να ιςχφει λόγω ζκδοςθσ τθσ Χ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΜ 

1781/23.5.2017 τ.Β ) 

14. Φθν  με αρ.  57654/22.5.2017  Χπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Μ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Τφκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων του 

Χπουργείου Ρικονομίασ και  Ανάπτυξθσ.  

15. Φθν με αρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΜ 1924 τ.Β) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)» , 

16. Φισ διατάξεισ του Βιβλίου IV ( άρκρα 345-374 ) Ο.4412/16 που διζπουν τισ διαφορζσ που αναφφονται από 

πράξεισ θ παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται θ ςυντελοφνται μετά τθν 26/6/2017 κακϊσ και τισ διατάξεισ 

του Σ.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ)» 

 

      Μαρπενιςι 13 Ξαρτίου 2020 

Ρ Υυντάξασ 

             Μωνςταντίνοσ Φάκθσ 
                                                                                                            Φ.Ε. Ξθχανολόγων Ξθχανικϊν 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΥΤΑΝΛΑΣ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ  
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
ΑΛΚ. ΜΕΛΕΤΘΣ: 10/2020 

 
 
  «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΥΣΛΜΩΝ ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ    
    ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ ΚΑΛ ΤΩΝ ΝΟΜΛΚΩΝ  
    ΡΟΣΩΡΩΝ, ΓΛΑ ΤΛΑ(3) ΕΤΘ» 
 
                                    ΡΟΣΟ: 2.187.047,15 € 
 
                              ΧΘΣΘ: 2020-2021-2022-2023 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

Ρι κατωτζρω τιμζσ υγρϊν  καυςίμων ζχουν ωσ βάςθ τισ τιμζσ του Σαρατθρθτθρίου Φιμϊν υγρϊν 
καυςίμων  του Χπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν περιοχι του Διμου μασ ςτισ 12-03-2020 
(αρικ. εγγράφου 29554/13.03.2020) ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ο. 4257/2014 για βενηίνθ αμόλυβδθ, πετρζλαιο 
κίνθςθσ και πετρζλαιο κζρμανςθσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.fuelprices.gr  

Α/Α ΝΟΜΛΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ΕΛΔΟΣ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Διμοσ Μαρπενθςίου Σετρζλαιο κίνθςθσ  Νίτρο 603.000 1.065 642.195,00 

2 Διμοσ Μαρπενθςίου Αμόλυβδθ βενηίνθ Νίτρο 110.550 1,284 141.946,20 

3 Διμοσ Μαρπενθςίου Σετρζλαιο κζρμανςθσ Νίτρο 739.500 0,797 589.381,50 

4 ΕΜΕΣΣΣΑΔΘΜ Σετρζλαιο κζρμανςθσ  Νίτρο 60.000 0,797 47.820,00 

5 
Υχολικι Επιτροπι 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σετρζλαιο κζρμανςθσ Νίτρο 150.000 0,797 119.550,00 

6 
Υχολικι Επιτροπι 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σετρζλαιο κζρμανςθσ Νίτρο 165.000 0,797 131.505,00 

7 
Υχολικι Επιτροπι 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σζλλετ  Φόνοσ 165 290,00 47.850,00 

8 
Υχολικι Επιτροπι 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σζλλετ  Φόνοσ 150 290,00 43.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.763.747,70 

ΦΡΑ 24% 423.299,45 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.187.047,15 

Μαρπενιςι 13 Ξαρτίου 2020 

Ρ Υυντάξασ 
 
 
Μωνςταντίνοσ Φάκθσ 
Φ.Ε. Ξθχανολόγων Ξθχανικϊν 

 Θ Διευκφντρια 
 
 
Ξαρία Σαπαδοποφλου 
Σ.Ε. Σολιτικόσ Ξθχανικόσ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΥΤΑΝΛΑΣ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ 

Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
ΑΛΚ. ΜΕΛΕΤΘΣ: 10/2020 

 
 
 

«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΥΣΛΜΩΝ ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ ΚΑΛ ΤΩΝ ΝΟΜΛΚΩΝ 
ΡΟΣΩΡΩΝ, ΓΛΑ ΤΛΑ (3) ΕΤΘ» 

 
ΡΟΣΟ: 2.187.047,15 € 

ΧΘΣΘ: 2020-2021-2022-2023 

 

ΕΛΔΛΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

Άρκρο 1ο: Αντικείμενο τθσ προμικειασ 

Θ ςυγγραφι αυτι αφορά τθν προμικεια καυςίμων για τισ ανάγκεσ του Διμου Μαρπενθςίου και των 

Οομικϊν Σροςϊπων αυτοφ (ΕΜΕΣΣΣΑΔΘΜ, Ενιαία Υχολικι Επιτροπι Υχολικϊν Ξονάδων Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

και Ενιαία Υχολικι Επιτροπι Υχολικϊν Ξονάδων Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ). 

Φα υπό προμικεια καφςιμα είναι: πετρζλαιο κίνθςθσ, αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πζλλετ. 

Θ διάρκεια τθσ προμικειασ κα είναι τρία (3) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Φα παρακάτω ςτοιχεία κεωροφνται και ουςιϊδθ και απαράβατα, εκτόσ αν αναφζρεται ότι αποτελοφν 

προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 

Άρκρο 2ο Ρετρζλαιο κίνθςθσ 

Ρι παροφςεσ προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να πλθροί το πετρζλαιο 

κίνθςθσ, το οποίο προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςτουσ διάφορουσ τφπουσ κινθτιρων Diesel. Ειδικότερα, το 

πετρζλαιο κίνθςθσ κα είναι μίγμα υδρογονανκράκων κακαρό, διαυγζσ και δε κα περιζχει νερό ι άλλεσ ξζνεσ 

φλεσ ςε ποςοςτά μεγαλφτερα από τα προβλεπόμενα από τθν απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ Υυμβουλίου 

514/2004 (ΦΕΜ 1490/Β/2006) «Μαφςιμα αυτοκινιτων-Σετρζλαιο κίνθςθσ-Απαιτιςεισ και μζκοδοι Δοκιμϊν». Ρι 

εν λόγω υδρογονάνκρακεσ κα είναι αποςτάγματα πετρελαίου ι προϊόντα πυρόλυςθσ ι και μίγματα αυτϊν ςε 

τζτοιεσ αναλογίεσ, ϊςτε να πλθροφνται όλοι οι όροι τθσ παραπάνω απόφαςθσ. Γενικότερα, οι ιδιότθτεσ του 

πετρελαίου κίνθςθσ κα είναι αυτζσ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και περιγράφονται ςτθν 

παραπάνω απόφαςθ. Φο πετρζλαιο κίνθςθσ κα ζχει το φυςικό του χρϊμα χωρίσ τθν προςκικθ χρωςτικϊν 

ουςιϊν ι ιχνθκζτου.  

Ρι προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του πετρελαίου κίνθςθσ, πάντα ςφμφωνα με τθν ΑΧΥ 

514/2004 (ΦΕΜ 1490/Β/2006) «Μαφςιμα αυτοκινιτων-Σετρζλαιο κίνθςθσ-Απαιτιςεισ και μζκοδοι Δοκιμϊν» 

παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

ΡΛΝΑΚΑΣ Λ 

Απαιτιςεισ και μζκοδοι ελζγχου πετρελαίου κίνθςθσ 

Ραράμετροσ Μονάδα 
Πρια 

Μζκοδοσ 
Ελάχιςτο Μζγιςτο 

Αρικμόσ κετανίου  51,0 - EN ISO 5165 
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Δείκτθσ κετανίου  46 - EN ISO 4264 

Απόςταξθ  - - EN ISO 3405 

Υυμπφκνωμα ςτουσ 250°C % (v/v) - 65  

Υυμπφκνωμα ςτουσ 350°C % (v/v) 85 - 

Υυμπφκνωμα ςτουσ 95% (v/v) °C - 360 

Συκνότθτα ςτουσ 15°C Kg/m
3
 820 845 

EN ISO 3675 

EN ISO 12185 

Σολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνκρακεσ 
% m/m - 11 EN 12916 

Σεριεκτικότθτα ςε μεκυλεςτζρεσ λιπαρϊν 

οξζων – 
% (v/v) - 7 ΕΟ 14078 

Σεριεκτικότθτα ςε κείο mg/Kg - 10 

ΕΟ ISO 20846 

EN ISO 20884 

Υθμείο ανάφλεξθσ °C 55 - EN ISO 2719 

Ανκρακοφχο υπόλειμμα (επί 10% 

υπολείμματοσ αποςτάξεωσ) 
% m/m - 0,30 EN ISO 10370 

Φζφρα  % m/m - 0,01 EN ISO 6245 

Οερό mg/Kg - 200 EN ISO 12937 

Αιωροφμενα ςωματίδια mg/Kg - 24 ΕΟ 12662 

Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ (3 ϊρεσ ςε 

50°C) 
Διαβάκμιςθ Μλάςθ 1 EN ISO 2160 

Αντοχι ςτθ οξείδωςθ g/m
3
 - 25 EN ISO 12205 

Νιπαντικότθτα, διορκωμζνθ διάμετροσ 

φκοράσ ςφαιριδίου (wsd 1,4) ςτουσ 60°C 
μm - 460 EN ISO 12156-1 

Ιξϊδεσ ςτουσ 40°C mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 

Υθμείο αποφράξεωσ ψυχροφ φίλτρου 

(CFPP) 
°C 

ρια   

Μλάςθ Α Μλάςθ C 

ΕΟ 116 

+5 -5 

Υε περίπτωςθ δειγματολθψίασ, αυτι κα γίνεται ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝΡΦ ΕΟ 3170 ι ΕΝΡΦ ΕΟ 3171 

ΕΝΡΦ ΕΟ 14275 ι ςφμφωνα με τθν απόφαςθ  Α.Χ.Υ. 13/85 (ΦΕΜ 314/Β/1985). Φα δείγματα εξετάηονται ςφμφωνα 

με τθ διαδικαςία των ευαλλοίωτων ειδϊν, όπωσ προβλζπεται ςτθν ΜΧΑ 548/1998 (ΦΕΜ 127/Β/18.2.1999). 
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Ρ προμθκευτισ κα αναφζρει με υπεφκυνθ διλωςθ θ οποία κα επιςυνάπτεται τθσ προςφοράσ του, τα 

πλιρθ ςτοιχεία προζλευςθσ του υπό προμικεια πετρελαίου, δθλαδι χϊρα προζλευςθσ παραγωγισ, διυλιςτιριο, 

εταιρείεσ εμπορίασ κλπ. 

Ρ προμθκευτισ κα πρζπει με υπεφκυνθ διλωςθ του θ οποία κα ςυνοδεφει τθν προςφορά του προσ 

επιβεβαίωςθ, να δφναται να διενεργεί τμθματικζσ παραδόςεισ νομίμωσ εντόσ των ορίων τθσ Δ.Μ. Μαρπενθςίου, 

βάςθ των πραγματικϊν αναγκϊν του Διμου όπωσ αυτζσ προκφπτουν κακθμερινά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και από 

ϊρα 8:00 ζωσ 20:00. 

Ρ προμθκευτισ κα πρζπει με υπεφκυνθ διλωςθ του να δθλϊνει το ςθμείο ςτο οποίο κα γίνεται θ 

τροφοδοςία των οχθμάτων με πετρζλαιο κίνθςθσ. 

Ρ προμθκευτισ κα επιςυνάπτει τθσ προςφοράσ του τθν άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ από τθν 

οποία κα πρζπει να προκφπτει ότι δφναται να εκτελζςει τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ρι ποςότθτεσ κατανζμονται ανά ζτοσ ωσ εξισ (μζγιςτθ ποςότθτα ανά ζτοσ) και με δεδομζνο ότι θ 

ςφμβαςθ για το 2020 τρίμθνθσ διάρκειασ, ςε κάκε δε περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ για το 2020 κα είναι 

διαφορετικισ διάρκειασ τροποποιοφνται ανάλογα και οι ποςότθτεσ που αφοροφν τα ζτθ 2020 και 2023: 

2020:   50.000 λίτρα 

2021: 200.000 λίτρα 

2022: 200.000 λίτρα 

2023: 150.000 λίτρα 

 Ρ υπολογιςμόσ τθσ υπό προμικειασ ποςότθτασ ζγινε λαμβάνοντασ υπόψθ, το από 21-09-2020 

απαντθτικό email του προϊςταμζνου του Γραφείου κίνθςθσ και το οποίο ζλαβε υπόψθ τθν μζγιςτθ κατανάλωςθ 

καυςίμων για τα οχιματα των ΡΦΑ όπωσ κακορίηονται ςτθν αρικ. 1450/550/1982 (ΦΕΜ 93/Β/1993) απόφαςθ του 

Χπουργοφ Σροεδρίασ τθσ Μυβερνιςεωσ «Μακοριςμόσ καταναλϊςεωσ καυςίμων και λιπαντικϊν των Μρατικϊν 

αυτοκινιτων, ΟΣΔΔ, Ρργανιςμϊν κλπ) ςε ςυνδυαςμό με τθν ΜΧΑ 129/2534/2020 (ΦΕΜ 108/Β/2010) άρκρο 10 ςε 

ςυνδυαςμό με το ςχετικό ιςτορικό χριςθσ κατανάλωςθσ καυςίμων που διατθρεί ο Διμοσ με τα μθχανιματα 

ζργου. 

Ρ Διμοσ δεν δεςμεφεται για τθν εξάντλθςθ τθσ υπό προμικειασ ποςότθτασ, οι παραγγελίεσ του κα 

εξαρτϊνται από τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 

Ρ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ςυντάχκθκε με τθν μζςθ τιμι λιανικισ του λίτρου πετρελαίου κίνθςθσ 

που προκφπτει βάςθ τθσ τιμισ του Σαρατθρθτθρίου Φιμϊν υγρϊν καυςίμων του Χπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ο. 4257/2014 ςτισ 12-03-2020 (αρικ. εγγράφου 

29554/13.03.2020)από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.fuelprices.gr. 

Άρκρο 3ο Ρετρζλαιο Κζρμανςθσ 

 Ρι παροφςεσ προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να ζχει το πετρζλαιο 

κζρμανςθσ το οποίο προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςε καυςτιρεσ εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ ςχεδιαςμζνουσ να 

λειτουργοφν με αποςτάγματα πετρελαίου. 

Φο πετρζλαιο κζρμανςθσ κα είναι μίγμα υδρογονανκράκων κακαρό και διαυγζσ απαλλαγμζνο από νερό 

ι άλλεσ ξζνεσ προςμίξεισ μεγαλφτερα ςε ποςοςτά από τισ προβλεπόμενα ςτθν ΑΧΥ 467/2002 (ΦΕΜ 

1531/Β/16.10.2003) «Σροδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του πετρελαίου κζμανςθσ». 

Φο πετρζλαιο κζρμανςθσ κα φζρεται ςτθν κατανάλωςθ ςε χρϊμα ερυκρό ςφμφωνα με τθν ΑΧΥ 468/2002  

(ΦΕΜ 1273/Β/5.9.2003) «Διαδικαςίεσ χρωματιςμοφ και ιχνθκζτθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ» 
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Ρι γενικζσ απαιτιςεισ του πετρελαίου κζρμανςθσ κα είναι αυτζσ που παρουςιάηονται  ςτουσ παρακάτω 

πίνακεσ.  

ΡΛΝΑΚΑΣ Λ 

Απαιτιςεισ και μζκοδοι ελζγχου πετρελαίου κζρμανςθσ 

Ραράμετροσ Μονάδα 
Πρια 

Μζκοδοσ 
Ελάχιςτο Μζγιςτο 

Δείκτθσ κετανίου  40  EN ISO 4264 

Συκνότθτα ςτουσ 15°C kg/m3
 Οα αναφζρεται 

EN ISO 3675 

EN ISO 12185/1996 

Υθμείο ανάφλεξθσ °C 55 - EN 22719 

Ανκρακοφχο υπόλειμμα (επί 10% 

υπολείμματοσ αποςτάξεωσ) 
%m/m - 0,30 EN ISO 10370 

Φζφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245 

Οερό και υπόςτθμα % v/v - 0,10 ASTM D1796 

Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ (Διάρκεια 

3 ϊρεσ) 
 Μλάςθ 3 EN ISO 2160 

Σεριεκτικότθτα ςε κείο % m/m - 0,20 

EN ISO 14596 

EN ISO 8754 

ΕΟ 24260 

Ιξϊδεσ ςτουσ 40°C mm2/s  6 EN ISO 3104 

Απόςταξθ: απόςταγμα ςτουσ 350°C % v/v 85 -  

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΛΛ 

Απαιτιςεισ και μζκοδοι ελζγχου  

Ραράμετροσ Μονάδα 
Πρια 

Μζκοδοσ 

Κατθγορία Α Κατθγορία Β 

Θερμοκραςία αποφράξεωσ ψυχροφ 

φίλτρου (CFPP) 
°C - -5 ΕΟ 116 

Υθμείο ροισ °C 0 -9 

ASTM D97, 

ASTM D 5950 
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ISO 3016 

 

Υε περίπτωςθ δειγματολθψίασ, αυτι κα γίνεται ςφμφωνα  με τισ απαιτιςεισ τθσ απόφαςθσ 13/85 Α.Χ.Υ. 

(ΦΕΜ 314/Β/1985) ι των προτφπων ΕΟ ISO 3170 ι ΕΟ ISO 3171 και τα δείγματα εξετάηονται ςφμφωνα με τθ 

διαδικαςία των ευαλλοίωτων ειδϊν, όπωσ προβλζπεται ςτθν ΜΧΑ 548/1998 (ΦΕΜ 127/Β/18.2.1999). 

Ρι πλθροφορίεσ που εμφανίηονται ςτισ αντλίεσ διανομισ πετρελαίου κζρμανςθσ κακϊσ και οι διαςτάςεισ 

των ςθμάνςεων είναι ςφμφωνεσ με τισ ιςχφουςεσ αγορανομικζσ διατάξεισ. 

Ρ προμθκευτισ κα πρζπει, με υπεφκυνθ διλωςι του θ οποία κα ςυνοδεφει τθν προςφορά του προσ 

επιβεβαίωςθ, να δφναται να διενεργείται τμθματικζσ παραδόςεισ αναλόγωσ των αναγκϊν τθσ υπθρεςίασ εντόσ 

των ορίων του Διμου Μαρπενθςίου, ενϊ ο μζγιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ του υπό παραγγελία πετρελαίου να μθν 

ξεπερνά τισ δφο θμζρεσ από τθν παραγγελία τθσ υπθρεςίασ. 

  Ρ προμθκευτισ κα επιςυνάπτει τθσ προςφοράσ του τθν άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ από τθν 

οποία κα πρζπει να προκφπτει ότι δφναται να εκτελζςει τθ  ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ξε πετρζλαιο  κζρμανςθσ κα τροφοδοτοφνται τα παρακάτω κτίρια: 

 

ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ 

Α/Α ΚΤΛΛΟ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

1 Σαλαιό Δθμαρχείο  Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 1 Μαρπενιςι 

2 Οζο Δθμαρχείο  Ψδρασ 6, Μαρπενιςι 

3 Μ.Α.Σ.Θ Μαρπενθςίου Ο. Φςιαμποφλα Μαρπενιςι  

4 Διεφκυνςθ Μοινωνικισ Σρόνοιασ Σεριοχι Αγ. Γεωργίου 

5 Μοινωνικό Σαντοπωλείο Εργατικζσ Ματοικίεσ Ι - Μαρπενιςι 

6 Ξακθτικι Εςτία Μαρπενθςίου Σαφλου Ξπακογιάννθ  4, Μαρπενιςι 

7 Σαιδικόσ Υτακμόσ Μαρπενθςίου Απόλλωνοσ 4, Μαρπενιςι 

8 Μλειςτό Γυμναςτιριο Μαρπενθςίου Χαριλάου Φρικοφπθ, Μαρπενιςι 

9 Μλειςτό Μολυμβθτιριο Μαρπενθςίου Γ. Γεννθματά και Αιγίνθσ Μαρπενιςι 

10 Δθμοτικι Φιλαρμονικι Μαρπενθςίου Αποδιμων Ευρυτάνων, Μαρπενιςι 

11 Μτίριο Δθμοτικισ Ενότθτασ Δομνίςτασ Φοπικι Μοινότθτα Μρικζλλου 

12 Μτίριο Δθμοτικισ Ενότθτασ Μτθμενίων Φοπικι Μοινότθτα Αγίασ Φριάδασ 

13 Μτίριο Δθμοτικισ Ενότθτασ Σοταμιάσ Φοπικι Μοινότθτα Ξεγάλου Χωριοφ 
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14 Μτίριο Δθμοτικισ Ενότθτασ Σρουςοφ Φοπικι Μοινότθτα Σρουςοφ 

15 Μτίρια Δθμοτικισ Ενότθτασ Φουρνάσ Φοπικι Μοινότθτα Φουρνάσ 

 

Ε.Κ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.Α.ΔΘ.Κ 

Α/Α ΚΤΛΛΟ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

1 Υυνεδριακό Μζντρο  Σαπανδρζου Γεωργίου 1, Μαρπενιςι 

2 Μ.Δ.Α.Σ. και Μ.Δ.Α.Σ.  Α.Ξ.Ε.Α. Σαπανδρζου Γεωργίου 1, Μαρπενιςι 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

Α/Α ΚΤΛΛΟ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

1 1ο Δθμοτικό Υχολείο & 1ο Οθπιαγωγείο Μαραϊςκάκθ 26 - Μαρπενιςι 

2 2ο Δθμοτικό Υχολείο & 2ο Οθπιαγωγείο Ακ. Μαρπενθςιϊτθ 21 - Μαρπενιςι 

3 3ο Οθπιαγωγείο Μαρπενθςίου Τόδου 6, Μαρπενιςι 361 00 

4 4ο Δθμοτικό Υχολείο & Οθπιαγωγείο  Ακ. Μαρπενθςιϊτθ 103 Μαρπενιςι 

5 Δθμοτικό Υχολείο Υτενϊματοσ Φοπικι Μοινότθτα Υτενϊματοσ 

6 Δθμοτικό Υχολείο Ξεγάλου Χωριοφ Φοπικι Μοινότθτα Ξεγάλου Χωριοφ 

7 Οθπιαγωγείο Φουρνάσ Φοπικι Μοινότθτα Φουρνάσ 

8 Δθμοτικό Υχολείο Φουρνάσ Φοπικι Μοινότθτα Φουρνάσ 

9 Δθμοτικά Υχολείο Μλειτςοφ Φοπικι Μοινότθτα Μλειτςοφ 

 

ΕΝΛΑΛΑ ΣΧΟΛΛΚΘ ΕΡΛΤΟΡΘ ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ 

Α/Α ΚΤΛΛΟ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

1 1ο Γυμνάςιο Μαρπενθςίου Αποδιμων Ευρυτάνων Μαρπενιςι 

2 Ενιαίο Νφκειο Μαρπενθςίου Αποδιμων Ευρυτάνων Μαρπενιςι 

3 ΕΣΑΝ Μαρπενθςίου Αποδιμων Ευρυτάνων Μαρπενιςι 

4 Ε.Ε.Ε.Ε.Μ. Μαρπενθςίου Τόδου 6, Μαρπενιςι 361 00 

5 Γυμνάςιο & Νυκειακζσ τάξεισ Φουρνάσ Φοπικι Μοινότθτα Φουρνάσ 

 



 

Υελίδα 52 

Θ ενδεικτικι κατανομι των ποςοτιτων πετρελαίου κζρμανςθσ  τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ ανά ζτοσ 

(μζγιςτθ ποςότθτα ανά ζτοσ) ζχοντασ υπόψθ ότι θ κατανάλωςθ πετρελαίου κζρμανςθσ δεν είναι 12µθνθσ 

διάρκειασ ανά ζτοσ κακϊσ και το γεγονόσ µθ διάκεςθσ ακριβϊν ςτοιχείων του υπόλοιπου που υπάρχει διακζςιµο 

ςτισ δεξαµενζσ αποκικευςθσ ανά κατανάλωςθ τον χρόνο ςφνταξθσ τθσ παροφςθσ, ζχει ωσ εξισ: 

2020:    80.000 λίτρα 

2021: 362.500 λίτρα 

2022: 362.500 λίτρα 

2023: 282.500 λίτρα 

Ρι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ για τουσ άπορουσ αφοροφν µόνο ςτα ζτθ 2020, 2021 και 2022. 

Ρ Διμοσ και τα νομικά τουσ πρόςωπα δεν δεςμεφονται για τθν εξάντλθςθ τθσ υπό προμικεια 

ποςότθτασ, οι παραγγελίεσ τουσ κα εξαρτϊνται από τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 

Ρ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ςυντάχκθκε με τθν μζςθ τιμι λιανικισ του λίτρου πετρελαίου κζρμανςθσ 

που προκφπτει βάςθ τθσ τιμισ του Σαρατθρθτθρίου Φιμϊν υγρϊν καυςίμων του Χπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ο. 4257/2014 ςτισ 12-03-2020 (αρικ. εγγράφου 

29554/13.03.2020)από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.fuelprices.gr. 

Άρκρο 4ο: Βενηίνθ αμόλυβδθ 95 οκτανίων 

Θ υπό προμικεια αμόλυβδθ βενηίνθ κα είναι ςφμφωνθ με τισ κρατικζσ προδιαγραφζσ (ΕΝ.Δ.Α.) 

Ρι παροφςεσ προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να ζχει θ αμόλυβδθ 

βενηίνθ, θ οποία προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςτουσ διάφορουσ τφπουσ βενηικοκινθτιρων που ζχουν 

ςχεδιαςτεί να λειτουργοφν με αμόλυβδθ βενηίνθ. 

 Θ αμόλυβδθ βενηίνθ κα ζχει το φυςικό χρϊμα χωρίσ τθν προςκικθ οποιαςδιποτε χρωςτικισ ουςίασ. 

 Για τθν εφκολθ ανίχνευςθ τθσ παρουςίασ τθσ ςε άλλα είδθ βενηινϊν αυτοκινιτων θ αμόλυβδθ βενηίνθ κα 

ιχνθκετείται με κινιηαρίνθ ςε ποςοςτό 3kg/lit. 

Θ ποιοτικι ανίχνευςθ και ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ τθσ κινιηαρίνθσ κα γίνονται όπωσ περιγράφεται 

ςτθ μζκοδο IP 298/92. 

 Υε κάκε περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ανάμειξθ με βενηίνθ super ι νερό ι πετρζλαιο. 

 Για τθν προςταςία του ςυςτιματοσ των καταλυτϊν των αυτοκινιτων απαγορεφεται θ προςκικθ ςτθν 

αμόλυβδθ βενηίνθ ενϊςεων του φωςφόρου. 

 Για τθν βελτίωςθ των χαρακτθριςτικϊν ποιότθτασ τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ επιτρζπεται θ χριςθ 

προςκζτων. 

Φα πρόςκετα αυτά πρζπει να μθν ζχουν επιβλαβείσ επιπτϊςεισ ςτουσ κινθτιρεσ και ςτο περιβάλλον. 

 Θ προςκικθ κα γίνεται με ευκφνθ των εταιρειϊν εμπορίασ πετρελαιοειδϊν, όςον αφορά τθν 

αποτελεςματικότθτά τουσ για το ςκοπό για τον οποίο προορίηονται. 

Ρι εταιρείεσ προσ ενθμζρωςθ, αλλά και για τθ δυνατότθτα ελζγχου τθσ παρουςίασ του πρόςκετου ςτθ 

βενηίνθ, υποβάλλουν ςτθ Δ/νςθ Σετροχθμικϊν του Γενικοφ Χθμείου του Μράτουσ, λεπτομερι  ςτοιχεία του 

προςκζτου, όπωσ τα φυςικοχθμικά του χαρακτθριςτικά, τθ χθμικι του ςφνκεςθ, το ποςοςτό με το οποίο 

προςτίκεται ςτο καφςιμο, μζκοδο ελζγχου, τισ βελτιϊςεισ τισ οποίεσ επιφζρει, τα αποτελζςματα εργαςτθριακϊν 
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και μθχανικϊν δοκιμϊν, πιςτοποιθτικό μθχανικϊν δοκιμϊν, τα δεδομζνα αςφαλείασ, διλωςθ τθσ εταιρείασ αν το 

πρόςκετο χρθςιμοποιείται ςε χϊρεσ τθ Ε.Ε ι καταγωγισ ΕΗΕΥ που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ ςυμφωνία ΕΡΧ. 

Θ τιρθςθ των ςτοιχείων του πρόςκετου κα γίνεται κατά τρόπο εμπιςτευτικό. 

Ανοχι νεροφ: δεδομζνου ότι οριςμζνεσ βενηίνεσ αυτοκινιτων ζχουν τθν τάςθ να απορροφοφν νερό, οι 

προμθκευτζσ να εξαςφαλίηουν ότι δεν κα ςυμβεί διαχωριςμόσ νεροφ κάτω από τισ αναμενόμενεσ 

κλιματολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ ςτθν οποία κα χρθςιμοποιθκεί θ βενηίνθ. ταν υπάρχει κίνδυνοσ 

διαχωριςμοφ νεροφ και προςτίκενται  αντιδιαβρωτικά πρόςκετα. 

Ρι γενικζσ απαιτιςεισ ΑΧΥ 147/2015 (ΦΕΜ 293/Β/12.2.2016), ΑΧΥ 316/2010 (ΦΕΜ 501/Β/29.2.2012) τθσ 

αμόλυβδθσ βενηίνθσ κα είναι αυτζσ που παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ 

ΡΛΝΑΚΑΣ Λ 

Απαιτιςεισ και μζκοδοι ελζγχου  

Λδιότθτεσ 
Μονάδα 

μζτρθςθσ 

Πρια 
Μζκοδοσ ελζγχου 

Ελάχιςτο  Μζγιςτο 

Εμφάνιςθ ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ  

Μακαρό, διαυγζσ και ελεφκερο 

ςωματιδίων και αδιάλυτου 

νεροφ ςε κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ 

Ρπτικά 

Συκνότθτα ςτουσ 15°C kg/m
3
 720,0 775,0 

EN ISO 3675 

EN ISO 12185 

Σεριεκτικότθτα ςε κείο mg/kg - 10,0 

EN ISO 13032 

EN ISO 20846 

EN ISO 20884 

Σεριεκτικότθτα ςε μόλυβδο mg/l - 5,0 EN 237 

Αντοχι ςτθν οξείδωςθ min 360  EN ISO 7536 

Σεριεχόμενα κομιϊδθ mg/100ml - 5 EN ISO 6246 

Διάβρωςθ χάλκινου ελάςματοσ (3ϊρεσ 

ςτουσ 50°C) 
Διάβρωςθ Μλάςθ 1 ΕΟ ISO 2160 

Ρεριεκτικότθτα υδρογονανκράκων  

- Ρλεφίνεσ 
%v/v 

 18,0 ΕΟ 15553 

ΕΟ ISO 22854 
- Αρωματικά 

 35,0 

Σεριεκτικότθτα ςε βενηόλιο   1,0 

ΕΟ 238 

ΕΟ 13132 
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ΕΟ ISO 22854 

Σεριεκτικότθτα ςε οξυγόνο % (m/m)  2,7 

ΕΟ 1601 

ΕΟ 13132 

ΕΟ ISO 22854 

Οξυγονοφχεσ ουςίεσ  

- Ξεκανόλθ 

% v/v 

- 3,0  

- Αικανόλθ 
- 5,0  

- Ιςοπροπυλικι Αλκοόλθ Φα ποςοςτά ανάμιξθσ κατϋ 

όγκο υπακοφουν ςτον 

περιοριςμό τθσ μζγιςτθσ 

περιεκτικότθτασ ςε οξυγόνο 

2,7% m/m 

ΕΟ 1601 

ΕΟ 13132 

ΕΟ ISO 22854 

- Ιςοβουτυλικι Αλκοόλθ 

- Φροτογενισ Βουτυλικι Αλκοόλθ 

- Αικζρεσ με 5 ι περιςςότερα άτομα 

άνκρακα ανά μόριο  

- Άλλεσ Ρξυγονοφχεσ Ενϊςεισ 

Ερευνθτικόσ Αρικμόσ Ρκτανίου (RON)  95  ΕΟ ISO 5164 

Αρικμόσ Ρκτανίου Μινθτιρα (MON)  85,0  ΕΟ ISO 5163 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ II 

Απαιτιςεισ Ρτθτικότθτασ  

Φυςικοχθμικά 

Χαρακτθριςτικά 

Μονάδα 

Μζτρθςθσ 

Πρια 
Μζκοδοσ 

Ελζγχου 
 Κλάςθ Α Κλάςθ C Κλάςθ C1 

Φάςθ Ατμϊν (VP) KPa min 

max 

45,0 

60,0 

50,0 

80,0 

50,0 

80,0 

EN 13016 

Απόςταγμα ςτουσ  70°C 

Ε70 

% (v/v) min 

max 

20,0 

48,0 

22,0 

50,0 

22,0 

50,0 

EN ISO 3405 

Απόςταγμα ςτουσ  100°C 

Ε100 

% (v/v) min 

max 

46,0 

71,0 

46,0 

71,0 

46,0 

71,0 

EN ISO 3405 

Απόςταγμα ςτουσ  150°C 

Ε150 

% (v/v) min 75,0 75,0 75,0 EN ISO 3405 

Φελικό Υθμείο Ηζςεωσ 

(FBP) 

°C max 210 210 210 EN ISO 3405 

Χπόλειμμα Απόςταξθσ % (v/v) max 2 2 2 EN ISO 3405 
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Δείκτθσ Ατμόφραξθσ (VLI) 

(10VP+7E70) 

index max - 2   

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

Κλάςθ Α (κερινι περίοδοσ): Από 1/5 ζωσ 30/9 

Κλάςθ C (χειμερινι περίοδοσ): από 1/11 ζωσ 31/3 

Κλάςθ C1 (μεταβατικι περίοδοσ): ιςχφει για τουσ μινεσ Απρίλιο και Ρκτϊβριο. Ξε απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ 

Σετροχθμικϊν του ΓΧΜ, ςε κρίςιμεσ περιόδουσ, δφναται θ Μλάςθ C1 να παρατείνεται και για του μινεσ Οοζμβριο 

και Ξάρτιο. 

 

Υε περίπτωςθ δειγματολθψίασ, αυτι κα γίνεται ςφμφωνα  με τισ απαιτιςεισ τθσ απόφαςθσ 13/85 Α.Χ.Υ. 

(ΦΕΜ 314/Β/1985) ι των προτφπων ΕΟ ISO 3170 ι ΕΟ ISO 3171 και τα δείγματα εξετάηονται ςφμφωνα με τθ 

διαδικαςία των ευαλλοίωτων ειδϊν, όπωσ προβλζπεται ςτθν ΜΧΑ 548/1998 (ΦΕΜ 127/Β/18.2.1999). 

Ρ προμθκευτισ κα αναφζρει με υπεφκυνθ διλωςθ θ οποία κα επιςυνάπτεται τθσ προςφοράσ του, τα 

πλιρθ ςτοιχεία προζλευςθσ τθσ υπό προμικεια αμόλυβδθσ βενηίνθσ, δθλαδι χϊρα παρ5αγωγισ, διυλιςτιριο, 

εταιρείεσ εμπορίασ κλπ. 

Ρ προμθκευτισ κα πρζπει με υπεφκυνθ διλωςθ του θ οποία κα ςυνοδεφει τθν προςφορά του προσ 

επιβεβαίωςθ, να δφναται να διενεργεί τμθματικζσ παραδόςεισ νομίμωσ εντόσ των ορίων τθσ Δ.Μ. Μαρπενθςίου, 

βάςθ των πραγματικϊν αναγκϊν του Διμου όπωσ αυτζσ προκφπτουν κακθμερινά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και από 

ϊρα 8:00 ζωσ 20:00. 

Ρ προμθκευτισ κα πρζπει με υπεφκυνθ διλωςθ του να δθλϊνει το ςθμείο ςτο οποίο κα γίνεται θ 

τροφοδοςία των οχθμάτων με αμόλυβδθ βενηίνθ. 

Ρ προμθκευτισ κα επιςυνάπτει τθσ προςφοράσ του τθν άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ από τθν 

οποία κα πρζπει να προκφπτει ότι δφναται να εκτελζςει τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ρι ποςότθτεσ κατανζμονται ανά ζτοσ ωσ εξισ (μζγιςτθ ποςότθτα ανά ζτοσ) και με δεδομζνο ότι θ 

ςφμβαςθ για το 2020 κα είναι διαφορετικισ τρίμθνθσ διάρκειασ, ςε κάκε περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ για το 2020 

κα είναι διαφορετικισ διάρκειασ τροποποιοφνται ανάλογα και οι ποςότθτεσ που αφοροφν τα ζτθ 2020 και 2023: 

2020:   9.660 λίτρα 

2021: 38.650 λίτρα 

2022: 38.650 λίτρα 

2023: 28.990 λίτρα 

Ρ υπολογιςμόσ τθσ υπό προμικειασ ποςότθτασ ζγινε λαμβάνοντασ υπόψθ, το απαντθτικό email του 

προϊςταμζνου του Γραφείου κίνθςθσ και το οποίο ζλαβε υπόψθ τθν μζγιςτθ κατανάλωςθ καυςίμων για τα 

οχιματα των ΡΦΑ όπωσ κακορίηονται ςτθν αρικ. 1450/550/1982 (ΦΕΜ 93/Β/1993) απόφαςθ του Χπουργοφ 

Σροεδρίασ τθσ Μυβερνιςεωσ «Μακοριςμόσ καταναλϊςεωσ καυςίμων και λιπαντικϊν των Μρατικϊν αυτοκινιτων, 

ΟΣΔΔ, Ρργανιςμϊν κλπ) ςε ςυνδυαςμό με τθν ΜΧΑ 129/2534/2020 (ΦΕΘ 108/Β/2010) άρκρο 10 ςε ςυνδυαςμό 

με το ςχετικό ιςτορικό χριςθσ κατανάλωςθσ καυςίμων που διατθρεί ο Διμοσ με τα μθχανιματα ζργου. 

Ρ Διμοσ δεν δεςμεφεται για τθν εξάντλθςθ τθσ υπό προμικειασ ποςότθτασ, οι παραγγελίεσ του κα 

εξαρτϊνται από τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 
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Ρ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ςυντάχκθκε με τθν μζςθ τιμι λιανικισ του λίτρου πετρελαίου κίνθςθσ 

που προκφπτει βάςθ τθσ τιμισ του Σαρατθρθτθρίου Φιμϊν υγρϊν καυςίμων του Χπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ ςφμφωνα με το άρκρο 63 Ο. 4257/2014 ςτισ 12-03-2020 (αρικ. εγγράφου 

29554/13.03.2020)από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.fuelprices.gr. 

Άρκρο 5ο : Ρζλλετ. 

Φο πζλλετ (pellet) είναι μια μορφι βιοκαυςίμων με ευρεία διαδεδομζνθ χριςθ και μεγάλο πλικοσ 

εφαρμογϊν, αποτελοφνται από ςυςςωματϊματα ι ςφμπθκτα βιομάηασ, είναι είδοσ φυςικοφ βιολογικοφ 

καυςίμου ξυλϊδουσ μορφισ, γνωςτά και με τον όρο wood pellets. 

Για τθν παραγωγι τουσ ωσ πρϊτθ φλθ χρθςιμοποιοφνται δαςικά προϊόντα ξυλείασ κωνοφόρων δζνδρων 

πεφκου και ελάτου. 

Φα ςυςςωματϊματα (pellets) είναι τυποποιθμζνο βιολογικό καφςιμο κυλινδρικισ μορφισ περίπου 30 

χιλιοςτϊν και διαμζτρου 6 χιλιοςτϊν με προδιαγραφζσ ποιότθτασ για τθν Σαραςκευι του οποίου δεν 

χρθςιμοποιοφνται κόλλεσ, χθμικά πρόςκετα ι άλλεσ ουςίεσ παρά μόνο υψθλι πίεςθ και ατμόσ, γεγονόσ που το 

κακιςτά απόλυτα φιλικά ςτο περιβάλλον. 

Φο υπό προμικεια πζλλετ κα είναι πιςτοποιθμζνο από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια τθσ Ελλάδασ και του 

εξωτερικοφ, ςφμφωνα με το Σρότυπο ΕΝΡΦ ΕΟ 14961-2. 

Χαρακτθριςτικά: 

 100% κακαρό ξφλο κωνοφόρων 

 100% κωνοφόρο ξφλο (πεφκο - ζλατο) 

 Χψθλι κερμογόνοσ δφναμθ 

 Χαμθλι υγραςία 

 

Φο Ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότθτασ pellet ξφλου ΕΟ PLUS τζκθκε ςε ιςχφ από το 2011 και απαιτεί τισ πλζον 

αυςτθρζσ προδιαγραφζσ. 

Φο πρότυπο ΕΟ 14961-2 περιλαμβάνει τισ κατθγορίεσ ποιότθτασ Α1 και Α2 τα οποία μποροφν να 

χαρακτθριςτοφν με τον όρο ENPLUS. 

Θ κατθγορία Α1 είναι τα ανϊτερθσ ποιότθτασ πζλλετ ξφλου που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε οικιακοφσ 

λζβθτεσ και ςόμπεσ πζλλετ. 

H κατθγορία Α2 χρθςιμοποιείται ςε μεγαλφτερθσ ιςχφοσ εγκαταςτάςεισ (άνω των 100KW), ενϊ είναι και 

καφςιμο με μεγαλφτερθ περιεκτικότθτα ςε τζφρα (ςτάχτθ). 

Φα pellets για βιομθχανικζσ εφαρμογζσ πιςτοποιοφνται μζςω τθσ κατθγορίασ Β και δεν καλοφνται με τον όρο 

ENPLUS. 

Επίςθσ, το εφροσ των βαςικϊν πρϊτων υλϊν για τθν παραγωγι αυτϊν των πζλλετ είναι ευρφτερο από ότι για 

τθν κατθγορία ENPLUS Α1. 

Υτον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ κατθγορίασ ENPLUS A2 

πζλλετ ξφλου ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΟ 14961-2. 

ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΘΓΟΛΑ ENPlus –A2 

Διάμετροσ (χιλιοςτά) 6 ι 8 +/- 1 
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Ξικοσ (χιλιοςτά) 10 ζωσ 40 

Συκνότθτα (χφδθν) >600 

Θερμικι αξία 16.5 ζωσ 19 (4,6 ζωσ 5,3) 

Χγραςία <10 

Ανκεκτικότθτα <97,5 

Φζφρα <1.2 

Υθμείο τιξεωσ τζφρασ >1100 

Υυμπίεςθ 0,98 

 

Ρ προμθκευτισ κα επιςυνάπτει τθσ προςφοράσ του, πιςτοποιθτικό ανάλυςθσ των χαρακτθριςτικϊν του 

προςφερόμενου πζλλετ από το οποίο κα πρζπει να προκφπτει ότι αυτό καλφπτει τισ προδιαγραφζσ τθσ 

παροφςθσ. 

Φο υπό προμικεια πζλλετ προορίηεται για τθν καλφψει τισ ανάγκεσ του κτιρίου του 3ου Δθμοτικοφ Υχολείου 

Μαρπενθςίου και του 2ου Γυμναςίου Μαρπενθςίου. 

Θ κατϋ εκτίμθςθ μζγιςτθ ετιςια ποςότθτα που κα απαιτθκεί είναι  55 τόνοι για το 3ο Δθμ. Υχολείο και 50 

τόνοι για το 2ο Γυμνάςιο. 

Θ κατανομι των υπό προμικεια ποςοτιτων ανά ζτοσ κα είναι: 

 2020:   50 τόνοι 

 2021: 105 τόνοι 

2022: 105 τόνοι 

2023:   55 τόνοι 

 Ρ προμθκευτισ κα επιςυνάπτει τθσ προςφοράσ του, υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα αναλαμβάνει 

τθν ευκφνθ να αποκθκεφει το υπό προμικεια πζλλετ ςε χϊρουσ των οικθμάτων που κα του υποδειχκοφν 

(χωρθτικότθτασ περίπου 3 τόνων ζκαςτοσ) και με ίδια μζςα και ευκφνθ κα αναλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

λειτουργίασ των δφο καυςτιρων – λεβιτων και τθν ςυνεχι τροφοδοςία των ςιλό τροφοδοςίασ τουσ με πζλλετ 

ϊςτε να μθ τεκεί εκτόσ λειτουργίασ κάποιοσ εκ των δφο, λόγω ζλλειψθσ καυςίμου. 

 Για τθν ποςότθτα που αφορά ςτο κτίριο του 3ου Δθμοτικοφ Υχολείου Μαρπενθςίου θ ςχετικι ςφμβαςθ 

ςυνάπτεται μεταξφ του αναδόχου και του νομικοφ προςϊπου με τθν επωνυμία «Ενιαία Υχολικι Επιτροπι 

Υχολικϊν Ξονάδων Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Μαρπενθςίου». 

 Για τθν ποςότθτα που αφορά ςτο κτίριο του 2ου Γυμναςίου Μαρπενθςίου θ ςχετικι ςφμβαςθ ςυνάπτεται 

μεταξφ του αναδόχου και του νομικοφ προςϊπου με τθν επωνυμία «Ενιαία Υχολικι Επιτροπι Υχολικϊν 

Ξονάδων Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Μαρπενθςίου». 

 Θ υπθρεςία δεν δεςμεφεται για τθν εξάντλθςθ τθσ υπό προμικειασ ποςότθτασ, οι παραγγελίεσ τθσ κα 

εξαρτϊνται από τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ. 
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Μαρπενιςι 13 Ξαρτίου 2020 

Ρ Υυντάξασ 
 
 
Μωνςταντίνοσ Φάκθσ 
Φ.Ε. Ξθχανολόγων Ξθχανικϊν 

 Θ Διευκφντρια 
 
 
Ξαρία Σαπαδοποφλου 
Σ.Ε. Σολιτικϊν Ξθχανικϊν 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΥΤΑΝΛΑΣ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ  
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
ΑΛΚ. ΜΕΛΕΤΘΣ: 10/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΥΣΛΜΩΝ ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  
       ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ ΚΑΛ ΤΩΝ ΝΟΜΛΚΩΝ  
       ΡΟΣΩΡΩΝ, ΓΛΑ ΤΛΑ (3) ΕΤΘ» 
 
                                    ΡΟΣΟ: 2.187.047,15€ 
 
                                    ΧΘΣΘ: 2020-2021-2022-2023 

  
ΓΕΝΛΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

        Άρκρο 1ο: Αντικείμενο τθσ προμικειασ 

Θ ςυγγραφι αυτι αφορά τθν προμικεια καυςίμων για τισ ανάγκεσ του Διμου Μαρπενθςίου και των 

Οομικϊν Σροςϊπων αυτοφ (ΕΜΕΣΣΣΑΔΘΜ, Ενιαία Υχολικι Επιτροπι Υχολικϊν Ξονάδων Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

και Ενιαία Υχολικι Επιτροπι Υχολικϊν Ξονάδων Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ). 

Φα υπό προμικεια καφςιμα είναι: πετρζλαιο κίνθςθσ, αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πζλλετ. 

Θ διάρκεια τθσ προμικειασ κα είναι τρία (3) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΚΟ 2ο Λςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ διάκεςθ των πιςτϊςεων και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα γίνουν ςφµφωνα µε: 

1. Φο Ο.3852/2010 «Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Σρόγραμμα 

Μαλλικράτθσ» (ΦΕΜ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Φο Ο.4412/2016 «Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΜ 147/Α/08-08-2016)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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3. Φο Ο.2690/1999 «Μφρωςθ του Μϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Μ. 45/Α/09-03-

1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Φο Ο.2859/2000 «Μφρωςθ Μϊδικα Φ.Σ.Α.» (ΦΕΜ 248/Α/07-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5. Φο Ο.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Ξθτρϊο Γ.Ε.Ξ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ  Επιμελθτθριακισ 

Οομοκεςίασ» (ΦΕΜ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Φο Ο.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Σρόγραμμα ∆ιαφγεια  και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΜ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7. Φο Ο.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Μεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων» (ΦΕΜ 204/Α/15-09-2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8. Φο άρκρο 64 του Ο.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, 

του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΜ 167/Α/23-07-2013), όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

9. Φισ διατάξεισ του Ο.4250/2014 «∆ιοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΜ 74/Α/26- 03-2014), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10. Φο Ο.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Ρδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΜ 143/Α/28-06- 2014) , όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

11. Φο Σ.∆.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ ∆ιατάκτεσ» (ΦΕΜ 145/ Α), 

12. Φισ διατάξεισ του Ο. 3463/2006/Α’114 «Μφρωςθ του Μϊδικα ∆ιµων και Μοινοτιτων» και ειδικότερα τθσ 

παρ 9εδ.β του άρκρου 209 

13. Φθ διάταξθ τθσ παραγράφου 16 άρκρου 47 Ο.4472/17 µε βάςθ τθν οποία θ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ 

ςτο ΜΘΞ∆ΘΥ αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτο Φεφχοσ διακθρφξεων ∆θµοςίων Υυµβάςεων τθσ 

Εφθμερίδασ τθσ Μυβζρνθςθσ θ οποία παφει να ιςχφει λόγω ζκδοςθσ τθσ Χ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΜ 

1781/23.5.2017 τ.Β ) 

14. Φθν µε αρ. 57654/22.5.2017 Χπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Μ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Τφκμιςθ των ειδικότερων 

κεµάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου ∆θµοςίων  Υυµβάςεων του 

Χπουργείου Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

15. Φθν µε αρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΜ 1924 τ.Β) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν ∆θµοςίων 

Υυµβάςεων (Ε.Υ.Θ.∆Θ.Υ.)» , 

16. Φισ διατάξεισ του Βιβλίου IV ( άρκρα 345-374 ) Ο.4412/16 που διζπουν τισ διαφορζσ που αναφφονται από 

πράξεισ θ παραλιψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται θ ςυντελοφνται µετά τθν 26/6/2017 κακϊσ και τισ διατάξεισ του Σ.∆ 

39/17 «Μανονιςµόσ εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν 

Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ)» 

ΑΚΟ 3ο Ρροχπολογιςμόσ – χρθματοδότθςθ 

Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτα 2.187.047,15€ για διάρκεια τριϊν (3) ετϊν από τθν υπογραφι 

τθσ ςφµβαςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Σ.Α. Θα βαρφνει κωδικοφσ αρικµοφσ εξόδων των προχπολογιςμϊν 

των ετϊν 2020 – 2021 -2022 – 2023 του ∆ιµου και των νοµικϊν του προςϊπων. 

Άρκρο 4ο Τόποσ εκτζλεςθσ 

Θ προμικεια κα εκτελεςτεί µε διεκνι ανοικτό θλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνιςμό. 

Άρκρο 5ο Συμβατικά Στοιχεία Τευχϊν 

Ωσ ςυμβατικά ςτοιχεία - τεφχθ, μαηί µε όλα ζγγραφα τα οποία προςαρτϊνται ςε αυτά ι τα ςυμπλθρϊνουν 

και τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ τυχόν ςφµβαςθσ που κα καταρτιςτεί µε τθ ςειρά που 

αναφζρονται είναι τα εξισ: 

 θ Ρικονομικι Σροςφορά του αναδόχου. 

 θ Φεχνικι Σροςφορά του αναδόχου. 

 θ διακιρυξθ δθμοπραςίασ 

 θ παροφςα Υυγγραφι Χποχρεϊςεων. 
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Άρκρο 6ο Ανακιρυξθ αναδόχου. 

Ρι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για κάκε ζνα από τα υπό προμικεια είδθ και για το 

ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ. 

Αντίςτοιχα ανακθρφςςεται ζνασ ανάδοχοσ για κάκε υπό προμικεια είδοσ και για το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ 

ποςότθτασ, δθλαδι ζνασ ανάδοχοσ για το ςφνολο τθσ  υπό προμικειασ ποςότθτασ πετρελαίου κίνθςθσ, ζνασ 

ανάδοχοσ για το ςφνολο τθσ  υπό προμικειασ ποςότθτασ πετρελαίου κζρμανςθσ, ζνασ ανάδοχοσ για το ςφνολο 

τθσ υπό προμικειασ ποςότθτασ αμόλυβδθσ βενηίνθσ και ζνασ ανάδοχοσ για το ςφνολο τθσ υπό προμικειασ 

ποςότθτασ πζλλετ αςχζτωσ αν ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ παροφςθσ για κάποια από τα υπό προμικεια 

είδθ θ ςυνολικι ποςότθτα επιμερίηεται ανά τελικό δικαιοφχο. 

ΑΚΟ 7ο Σφμβαςθ 

Ρ ανάδοχοσ μετά τθν κατά νόµο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αυτισ, είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει ςε 

οριςμζνο τόπο και χρόνο ςφµφωνα µε τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ δθμοπραςίασ. 

Θ ςφµβαςθ υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόςωπο του αναδόχου για τον ανάδοχο και από τον νόµιµο 

εκπρόςωπο του ∆ιµου για το ∆ιµο και αντίςτοιχα για τα νοµικά πρόςωπα του ∆ιµου. 

 

ΑΚΟ 8ο Ρροςωρινι και οριςτικι παραλαβι 

α. Ρετρζλαιο κίνθςθσ. 

Θ προςωρινι παραλαβι του πετρελαίου κίνθςθσ, διενεργείται από τθν αρµόδια επιτροπι παρουςία του 

αναδόχου. 

Θα λαμβάνεται δείγμα εφόςον το απαιτεί θ υπθρεςία, παρουςία του προμθκευτι, ςε δοχείο ενόσ λίτρου, 

κα ςφραγίηεται και κα ςτζλνεται ςτο Γενικό Χθµείο για ζλεγχο. Θ δαπάνθ των ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι. 

Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι 

παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν απόρριψθ και τθν αντικατάςταςι τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ. 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ προτάςεισ τθσ επιτροπισ, εντόσ τθσ από τθν ίδια οριηόμενθσ 

προκεςμίασ, ο Διμοσ δικαιοφται να προβεί ςτθν τακτοποίθςθ τθσ εκκρεμότθτασ ςε βάροσ και για λογαριαςμό 

του αναδόχου και κατά τον προςφορότερο για τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα αυτοφ τρόπου. 

Υε περίπτωςθ κατά τθν οποία προκλθκεί ηθμιά ςε περιουςιακό ςτοιχείο του δικαιοφχου από ακατάλλθλθ 

ποςότθτα πετρελαίου κίνθςθσ, µε δεδομζνο ότι τα αποτελζςματα του ελζγχου δεν γνωςτοποιοφνται αυκθμερόν, 

και απαιτείται δαπάνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ αυτι κα βαραίνει τον ανάδοχο. 

Για τθν κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν χρθςιμοποιείται θ εγγφθςθ του αναδόχου. 

Ξετά τθν διενζργεια και των τυχόν ελζγχων, εφόςον αυτοί διενεργοφνται ι μετά πάροδο είκοςι θμερϊν 

από τθν προςωρινι παραλαβι τθσ εκάςτοτε υπό προμικεια ποςότθτασ βενηίνθσ, ενεργείται βάςει των κειμζνων 

διατάξεων θ οριςτικι παραλαβι τθσ. 

β. Ρετρζλαιο κζρμανςθσ. 

Θ προςωρινι παραλαβι του πετρελαίου κζρμανςθσ, διενεργείται κάκε φορά από τθν αρµόδια επιτροπι 

παρουςία του αναδόχου. 

Ρ ανάδοχοσ κα παραδίδει τθν ηθτοφμενθ κάκε φορά ποςότθτα από τθν υπθρεςία μετά από τθν ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ αυτισ. 

Σαραδόςεισ κα διενεργοφνται από τον ανάδοχο το χρονικό διάςτθμα 7:00 το πρωί ωσ 14:00 το μεςθμζρι. 
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Ρι δεξαμενζσ του βυτίου κα είναι ςφραγιςμζνεσ ςτα ακροςωλινια και ςτα καπάκια των διαμεριςμάτων, τα 

ςτοιχεία των ςφραγίδων κα αναγράφονται ςτο ςχετικό δελτίο αποςτολισ το οποίο κα ςυνοδεφει το υπό 

παράδοςθ πετρζλαιο κζρμανςθσ. 

Μάκε φορά που διενεργείται παραλαβι πετρελαίου κζρμανςθσ, και εάν θ υπθρεςία το κρίνει απαραίτθτο, 

λαµβάνεται δείγμα από κάκε διαμζριςμα του βυτίου ςε δοχείο ενόσ λίτρου µε ευκφνθ του οδθγοφ του βυτίου 

οποίοσ φζρει και το απαραίτθτο δοχείο το οποίο ςφραγίηεται και ςτζλνεται εάν θ υπθρεςία το επικυμεί ςτο 

Γενικό Χθµείο του Μράτουσ για ζλεγχο. 

Ματά τθν παραλαβι κα γίνεται ζλεγχοσ παρουςίασ νεροφ ςτισ δεξαμενζσ του πετρελαίου κζρμανςθσ. 

Θ δαπάνθ των ελζγχων του δείγματοσ που λαµβάνεται κατά τθν παραλαβι κακϊσ και αυτοφ για τθν φπαρξθ 

νεροφ ςτισ δεξαμενζσ βαρφνει τον προμθκευτι. 

Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι 

παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν απόρριψθ και τθν αντικατάςταςι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ πετρελαίου 

κζρμανςθσ. 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ προτάςεισ τθσ επιτροπισ, εντόσ τθσ από τθν ίδια οριηόμενθσ 

προκεςμίασ, ο Διμοσ και τα νομικά του πρόςωπα κατά περίπτωςθ δικαιοφνται να προβοφν ςτθν τακτοποίθςθ 

τοφτων ςε βάροσ και για λογαριαςµό  του αναδόχου και κατά τον προςφορότερο για τισ ανάγκεσ και τα 

ςυµφζροντα αυτοφ τρόπου. 

Υε περίπτωςθ κατά τθν οποία προκλθκεί ηθµιά ςε περιουςιακό ςτοιχείο του δικαιοφχου από ακατάλλθλθ 

ποςότθτα πετρελαίου κζρµανςθσ, µε δεδοµζνο ότι τα αποτελζςµατα του ελζγχου δεν γνωςτοποιοφνται 

αυκθµερόν, και απαιτείται δαπάνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ αυτι κα βαραίνει τον ανάδοχο. 

Για τθν κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν χρθςιµοποιείται θ εγγφθςθ του αναδόχου. 

Ξετά τθν πάροδο είκοςι θµερολογιακϊν θµερϊν από τθν προςωρινι παραλαβι τθσ εκάςτοτε 

παραδιδόµενθσ ποςότθτασ από τον προµθκευτι και τουσ τυχόν ελζγχουσ, ενεργείται βάςει των κειµζνων 

διατάξεων θ οριςτικι παραλαβι τθσ εκάςτοτε ποςότθτασ πετρελαίου κζρµανςθσ. 

γ. Βενηίνθ αμόλυβδθ 

Θ προςωρινι παραλαβι τθσ εκάςτοτε υπό προµικειασ ποςότθτασ αμόλυβδθσ βενηίνθσ διενεργείται από 
τθν αρµόδια επιτροπι παρουςία του αναδόχου. 

Θα λαµβάνεται δείγµα εφόςον το απαιτεί θ υπθρεςία ςε δοχείο ενόσ λίτρου, παρουςία του 
προµθκευτι, κα ςφραγίηεται και κα ςτζλνεται ςτο Γενικό Χθµείο για ζλεγχο. 

Θ δαπάνθ των ελζγχων βαρφνει τον προµθκευτι. 
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυµβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι 

παραλαβισ µπορεί να προτείνει τθν απόρριψθ και τθν αντικατάςταςι τθσ υπό προµικειασ βενηίνθσ. 
Υε περίπτωςθ κατά τθν οποία προκλθκεί ηθµιά ςε περιουςιακό ςτοιχείο του δικαιοφχου από 

ακατάλλθλθ ποςότθτα βενηίνθσ, µε δεδοµζνο ότι τα αποτελζςµατα του ελζγχου δεν γνωςτοποιοφνται 
αυκθµερόν, και απαιτείται δαπάνθ για τθν αποκατάςταςθ τθσ αυτι κα βαραίνει τον ανάδοχο. 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ προτάςεισ τθσ επιτροπισ, εντόσ τθσ από τθν ίδια οριηόμενθσ 
προκεςμίασ, ο Διμοσ Μαρπενθςίου δικαιοφται να προβεί ςτθν τακτοποίθςθ τθσ εκκρεμότθτασ ςε βάροσ και για 
λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον προςφορότερο για τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα αυτοφ τρόπου. 

Για τθν κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν χρθςιμοποιείται θ εγγφθςθ του αναδόχου. 
Ξετά τθν διενζργεια και των τυχόν ελζγχων, εφόςον αυτοί διενεργοφνται ι μετά πάροδο είκοςι ιερϊν 

από τθν προςωρινι παραλαβι τθσ εκάςτοτε υπό προμικεια ποςότθτασ βενηίνθσ, ενεργείται βάςει των κειμζνων 
διατάξεων θ οριςτικι παραλαβι τθσ. 

ΑΚΟ 9ο Φόροι-τζλθ 

Ρ ανάδοχοσ επιβαρφνεται µε όλουσ τουσ φόρουσ, τα τζλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
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Ρ ΦΣΑ βαρφνει το Διμο. 

Άρκρο 10ο CPV 

Σετρζλαιο κίνθςθσ: 09134100-8. 

Σετρζλαιο Θζρμανςθσ: 09135100-5. 

Βενηίνθ Αμόλυβδθ 95 οκτανίων: 09132100-4. 

Σζλλετ: 09111400-4. 

Μαρπενιςι 13 Ξαρτίου 2020 

Ρ Υυντάξασ 
 
 
Μωνςταντίνοσ Φάκθσ 
Φ.Ε. Ξθχανολόγων Ξθχανικϊν 

 Θ Διευκφντρια 
 
 
 
Ξαρία Σαπαδοποφλου 
Σ.Ε. Σολιτικϊν Ξθχανικϊν 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ (ΕΕΕΡ) 
 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

 

Μζροσ Λ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα 

 

 

Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςτο Ξζροσ Ι 

ανακτϊνται αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία 

ΕΕΕΥ/ΦΕΧΔ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΥ 

/ΦΕΧΔ. Σαρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

 

Ρροςωρινόσ αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ:  



 

Υελίδα 63 

 αρικμόσ*+, θμερομθνία *+, ςελίδα [] 20-196246-001 

Αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 081-190283 

 

Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε δθμοςίευςθ ςε εκνικό 

επίπεδο) 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. gov.gr/*ΑΔΑΜ Ρροκιρυξθσ 

ςτο ΚΘΜΔΘΣ+) 

 

Υτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρακαλείςτε να παράςχετε άλλεσ πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι 

δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

 

Ταυτότθτα του αγοραςτι 

Επίςθμθ ονομαςία: ΔΘΞΡΥ ΜΑΤΣΕΟΘΥΙΡΧ 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει: 998895715 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον 

υπάρχει): www.karpenissi.gr. 

Ρόλθ: ΜΑΤΣΕΟΘΥΙ 

Οδόσ και αρικμόσ: ΧΔΤΑΥ 6 

Ταχ. κωδ.: 36100 

Αρμόδιοσ επικοινωνίασ: ΦΡΞΑΤΑ ΥΩΦΘΤΙΑ - ΘΑΟΑΥΙΑΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ Τθλζφωνο:

 2237350030 

φαξ: 2237089076 

Θλ. ταχ/μείο: s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr 

Χϊρα: GR 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ Τίτλοσ: 

ΔΙΑΜΘΤΧΠΘ ΑΟΡΙΜΦΡΧ ΔΙΕΘΟΡΧΥ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΧ ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ 

ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΜΑΧΥΙΞΩΟ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ 

ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΜΑΤΣΕΟΘΥΙΡΧ ΜΑΙ ΦΩΟ ΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΣΩΟ ΦΡΧ 
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ΓΙΑ ΦΤΙΑ ΕΦΘ ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡΧ ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΧ 2.187.047,15€ € ΞΕ 

ΦΣΑ 

Σφντομθ περιγραφι: 

_Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου που αποδίδεται  

ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα 

 αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  

(εάν υπάρχει): 5107/27.4.2020 

 

Μέπορ ΙΙ: Πληπουοπίερ σχετικά με τον οικονομικό υοπέα  

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα Επωνυμία: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 

Θλ. ταχ/μείο: 

Τθλζφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ;  

Οαι / χι 

 

Ο ΟΦ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 

Ξόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 
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Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι                                                                                                        

μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

% 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ                                                                                  

ανικουν οι ενδιαφερόμενοι εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

-Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Σφςτθμα (Ρρο)Επιλογισ 

Ματά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο εγκεκριμζνων 

οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ 

(προ)επιλογισ+; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ 
 και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
- 

Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται  
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
- 
Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ  
πιςτοποίθςθ και κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 
 
 
 

- Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Οαι / χι 

Ο   οικονομικόσ φορζασ    κα  είναι   ςε   κζςθ  να   προςκομίςει  βεβαίωςθ  
πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 
 πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 
 ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε  
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 
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Οαι / χι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ  

 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

O ΟΦ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ από κοινοφ 

 με άλλουσ; 

           Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ  (ςυντονιςτισ,  
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα...): 
- 

Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από  
κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ: 
- 

Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 



 

Υελίδα 67 

 

Τμιματα που ςυμμετάςχει ο ΟΦ 

Ματά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

 

Απάντθςθ: 

- 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 Πνομα: 

Επϊνυμο: 

Θμερομθνία γζννθςθσ: 

Τόποσ γζννθςθσ: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχ/μείο: 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων Βαςίηεται ςε 

ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί 

ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

                                                  Πνομα τθσ οντότθτασ 

                                       - 

                                                  Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

                                     - 
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                                          Τφποσ ταυτότθτασ 

                                     - 

                                          Κωδικοί CPV 

                                     - 

                     Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

                     Οαι / χι 

                                         Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

                                       - 

                                        Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

                                       - 

                                       Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

                                       - 

 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ 

Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ρ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Πνομα τθσ οντότθτασ 

- 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 

Τφποσ ταυτότθτασ 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Μέπορ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

        Νόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν  
         εφαρμογι των λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ:  

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το 

μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

 

                        Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

                         - 

                        Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ,  
                        διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
                        - 

                       Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να                           
                                                                          αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
                       αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 
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                     Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

                 Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

                  - 

                  Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

                  - 

                  Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

                  - 

 

Διαφκορά 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ,             λιψθσ αποφάςεων 

ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν              από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί             πριν από πζντε ζτθ κατά 

το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 

ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

                                  Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

                                 .. 

                                  Λόγοσ(-οι) 

                                  - 

                              Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

                                   - 

                              Εφόςον    κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια                                                              
                              τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
 
                                        - 

  Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που                                                             

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου                                

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 
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Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

                 Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

                  - 

                 Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

                 - 

                Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

               - 

 

Απάτθ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το 

μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

                                                 Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

                                             .. 

                                                Λόγοσ(-οι) 

                                                - 

                                                Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

                                                - 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια , 
τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 
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Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: , 

Οαι / χι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ,                    λιψθσ αποφάςεων 

ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν                            από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί                          πριν από πζντε ζτθ 

κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ   αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 

ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου 

αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 
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Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ                                                                

τθσ τρομοκρατίασ 

 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το 

μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

 - 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, 
 διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
                              - 
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Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 

αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

               - 

Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ 
 του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
 λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν  
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 
 πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
 αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 
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Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 

αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ Καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Καταβολι φόρων 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, τόςο 

ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 

του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Οαι / χι 

Διευκρινίςτε: 

- 

 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 
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οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι 

των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ; 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; Οαι / χι 

.. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε 

αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Οαι / χι 
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Διευκρινίςτε: 

- 

 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 

οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι 

των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ; 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι;  

Οαι / χι 

.. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε 

αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ δικαίου; 
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Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 

αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 Οαι / χι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

κοινωνικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Υε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 
 που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
 αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 
Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
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- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 Οαι / χι 

 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του εργατικοφ 

δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
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- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 

Ρτϊχευςθ 

               Ρ οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

                                                  Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

                                                   - 

 Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε 
 να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο  
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
 παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
 εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
 οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ; Απάντθςθ: 

Οαι / χι 
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Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
 εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
 να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
 παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
 εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
 οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ;  

Απάντθςθ:  Οαι / χι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε 
 να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
 να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων  
ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ  
βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ 
 όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 
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Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
 εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
 να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων  
ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του  
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 
 οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 

Tελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 
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Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 
 εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο  
να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
 παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 
 εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο  
οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα; 

 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να  
εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 
 να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 
 παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του  
εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν  
ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 
 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 Οαι / χι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;  

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ 

του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία 

τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

                                                        - 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 

Ζχει υποςτεί ο οικονομικόσ φορζασ πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι 

αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω προθγοφμενθ ςφμβαςθ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 
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Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ δικαιολογθτικϊν, 
 απόκτθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 
 

Ρ οικονομικόσ φορζασ επιβεβαιϊνει ότι: α) ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά 

τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 

αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, β) ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) δεν ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, και δ) ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 

τρόπο τθ   διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, 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; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 



 

Υελίδα 88 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-  

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλειςμοφ που ενδζχεται να προβλζπονται από τθν εκνικι νομοκεςία του κράτουσ 

μζλουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντοσ φορζα 

Αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ 

Ιςχφουν οι αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ που ορίηονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ 
/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 

 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
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- 

 

Μέπορ IV: Κπιτήπια επιλογήρ  

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 

Ρ οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα XI τθσ 

οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί να οφείλουν 

να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο παράρτθμα αυτό. 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 

Ρ οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα XI 

τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί να 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο παράρτθμα 

αυτό. 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  
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Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. Ροςοςτό 

υπεργολαβίασ 

Ρ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, ενδεχομζνωσ, να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ το ακόλουκο μζροσ (δθλαδι ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει μζροσ τθσ 

ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του 

υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω μζρουσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί 

χωριςτό ΕΕΕΥ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ II, ενότθτα Γ ανωτζρω. 

Ρροςδιορίςτε 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ. 

Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ ςχετικά με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν 

να προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

 

Λήξη  

Μζροσ VΛ: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ρ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ II ζωσ V ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
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Ρ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται, εκτόσ εάν: 

 

α) Θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 

αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να το πράξει+ ι 

 

β) Από τισ 18 Ρκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του  άρκρου 59 

παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

 

Ρ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο Ξζροσ Ι, ενότθτα Α, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτο Ξζροσ ΙΙΙ και το Ξζροσ 

IV του παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Υφμβαςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτο Ξζροσ Ι. 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ): 

Θμερομθνία 

Φόποσ Χπογραφι 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ  ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ  
 
 

1.Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ 
 
Ρνομαςία Φράπεηασ ……………………… 
Ματάςτθμα ………………………… 
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΦΜ – τθλ-FAX) Θμερομθνία ζκδοςθσ …………… 
ΕΧΤΩ ……………………………. 

Σροσ: ΔΘΜΟ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ 
 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ με αρικμό ………….. για  ΕΥΩ………………………………… 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των  ΕΧΤΩ 
………………… (και ολογράφωσ)……………………………… υπζρ τθσ Εταιρείασ………………………………, οδόσ…………………., 
αρικμόσ …, ΦΜ…………………... (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν  (1) …………………………. , (2) 
…………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και  εισ ολόκλθρον υπόχρεων 
μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), δια τθν  ςυμμετοχι τθσ εισ τον 
διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………………………….. για τθν προμικεια αντικειμζνων  με κωδικοφσ 
……………………………………ςφμφωνα με τθν αρικ. ……/……… Διακιρυξθ ςασ. 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
 
Φο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά  χωρίσ 
καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ  μζςα ςε 
τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ  
χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Χπθρεςίασ ςασ με τθν  
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 
 
ΥΘΞΕΙΩΥΘ ΓΙΑ ΦΘΟ ΦΤΑΣΕΗΑ 
 
Ρ χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ  
ςχετικά αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ. 
Βεβαιοφται,  υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα  ΟΣΔΔ, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει  κακοριςκεί από 
το Χπουργείο Ρικονομικϊν για τθν Φράπεηά μασ. 
 

 (Εξουςιοδοτθμζνθ Χπογραφι) 
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2. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

 

Ρνομαςία Φράπεηασ ……………………… 
Ματάςτθμα ………………………… 
(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΦΜ – τθλ-FAX) Θμερομθνία ζκδοςθσ …………… 
ΕΧΤΩ ……………………………. 
Σροσ: (ανακζτουςα αρχι) 
 
 
 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ με αρικμό ……………….. για  EΥΩ…………………… 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και  
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των  ΕΧΤΩ ………… 
(και ολογράφωσ) ......………………..ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ  Εταιρείασ 
……………………………… οδόσ……..……………., αρικμόσ………, ΦΜ……………... (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ  
υπζρ των εταιριϊν (1)…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και  ωσ 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ 
προμθκευτϊν), για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτι των όρων τθσ με αρικμό ……………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε 
μαηί ςασ για τθν προμικεια αντικειμζνων με κωδικοφσ ……………………………. (αρικμόσ  διακιρυξθσ ……/……) και το 
οποίο ποςόν καλφπτει το 10% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Σ.Α. αξίασ …………………….ευρϊ αυτισ.  
Φο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά  χωρίσ 
καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ  μζςα ςε 
τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
 
Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ  
χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει. 
 
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ,  οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 
 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα  ΟΣΔΔ, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το 
Χπουργείο Ρικονομικϊν για τθν Φράπεηά μασ. 
 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Χπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

 ΕΝΤΥΡΑ  ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ  ΡΟΣΦΟΩΝ  
 
 

ΕΝΤΥΡΟ  ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ  ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΟΜΑΔΑ  Α - ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΛΝΘΣΘΣ  ( CPV 09134100-8 ) 

ΡΟΣ  ΔΘΜΟ  ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ  

ΓΙΑ  ΦΡΟ  ΑΟΡΙΜΦΡ ΔΙΕΘΟΘ  ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡ  ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡ  ΞΕ  ΑΤ.ΣΤΩΦ. 4986/ 22.4.2020  ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ  
ΥΧΞΒΑΥΘΥ  ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΜΑΧΥΙΞΩΟ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΜΑΤΣΕΟΘΥΙΡΧ ΜΑΙ 

ΦΩΟ  ΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΣΩΟ ΦΡΧ ΓΙΑ ΦΤΙΑ  ΕΦΘ  ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡΧ ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΧ 2.187.047,15€ € ΞΕ ΦΣΑ  

 

ΤΘΣ  ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ: …………………………………………………………………………………………………………………… 

ΜΕ ΕΔΑ:   ………………………………………………………, Τ.Κ: ............................................................... 

ΟΔΟΣ: …………………………………………………………..  Α:…………………………………………………………………. 

Α.ΤΘΛΕΦΩΝΟΥ :……………………………………………  Α. ΦΑΞ: ………………………………………………………. 

Δ/ΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ  ΤΑΧΥΔ: ……………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

ΡΝΡΓΤΑΦΩΥ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                          ΧΣΡΓΤΑΦΘ / ΥΦΤΑΓΙΔΑ 

 

                                                                            …………………………………… 

 

 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ :  ………………………/2020 

 

 

 

 

Α/Α ΝΟΜΛΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ΕΛΔΟΣ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ(€) 

1 Διμοσ Μαρπενθςίου Σετρζλαιο κίνθςθσ  Νίτρο 603.000 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
 

ΦΡΑ 24% 
(€)  

ΓΕΝΛΚΟ  
ΣΥΝΟΛΟ (€)  
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ΕΝΤΥΡΟ  ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ  ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΟΜΑΔΑ  Β   : ΡΕΤΕΛΑΛΟ ΚΕΜΑΝΣΘΣ  ( CPV  09135100-5) 

ΡΟΣ  ΔΘΜΟ  ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ  

ΓΙΑ  ΦΡΟ  ΑΟΡΙΜΦΡ ΔΙΕΘΟΘ  ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡ  ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡ  ΞΕ  ΑΤ.ΣΤΩΦ. 4986/ 22.4.2020  ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ  
ΥΧΞΒΑΥΘΥ  ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΜΑΧΥΙΞΩΟ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΜΑΤΣΕΟΘΥΙΡΧ ΜΑΙ 

ΦΩΟ  ΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΣΩΟ ΦΡΧ ΓΙΑ ΦΤΙΑ  ΕΦΘ  ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡΧ ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΧ 2.187.047,15€ € ΞΕ ΦΣΑ  

ΤΘΣ  ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ: …………………………………………………………………………………………………………………… 

ΜΕ ΕΔΑ:   ………………………………………………………, Τ.Κ: ............................................................... 

ΟΔΟΣ: …………………………………………………………..  Α:…………………………………………………………………. 

Α.ΤΘΛΕΦΩΝΟΥ :……………………………………………  Α. ΦΑΞ: ………………………………………………………. 

Δ/ΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ  ΤΑΧΥΔ: ……………………………………………………………………………………………... 

 

Α/Α 
ΝΟΜΛΚΟ 

ΡΟΣΩΡΟ 
ΕΛΔΟΣ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 
Διμοσ 

Μαρπενθςίου 
Σετρζλαιο κζρμανςθσ Νίτρο 739.500 

1.114.500 
 

 

2 ΕΜΕΣΣΣΑΔΘΜ Σετρζλαιο κζρμανςθσ  Νίτρο 60.000 

3 
Υχολικι Επιτροπι 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σετρζλαιο κζρμανςθσ Νίτρο 150.000 

4 
Υχολικι Επιτροπι 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σετρζλαιο κζρμανςθσ Νίτρο 165.000 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΦΡΑ 24%  

ΓΕΝΛΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

ΡΝΡΓΤΑΦΩΥ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                         ΧΣΡΓΤΑΦΘ / ΥΦΤΑΓΙΔΑ 

 

                                                           …………………………………… 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ :  ………………………/2020 
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ΕΝΤΥΡΟ  ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ  ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΟΜΑΔΑ  Γ ϋ   : ΑΜΟΛΥΒΔΘ  ΒΕΝΗΛΝΘ  (  CPV  09132100-4 ) 

ΡΟΣ  ΔΘΜΟ  ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ 

 

ΓΙΑ  ΦΡΟ  ΑΟΡΙΜΦΡ ΔΙΕΘΟΘ  ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡ  ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡ  ΞΕ  ΑΤ.ΣΤΩΦ. 4986/ 22.4.2020  ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ  
ΥΧΞΒΑΥΘΥ  ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΜΑΧΥΙΞΩΟ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΜΑΤΣΕΟΘΥΙΡΧ ΜΑΙ 

ΦΩΟ  ΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΣΩΟ ΦΡΧ ΓΙΑ ΦΤΙΑ  ΕΦΘ  ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡΧ ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΧ 2.187.047,15€ € ΞΕ ΦΣΑ 

 

ΤΘΣ  ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ: ……………………………………………………………………………………………………………. 

ΜΕ ΕΔΑ:   ………………………………………………………, Τ.Κ: ........................................................... 

ΟΔΟΣ: …………………………………………………………..  Α:……………………………………………………………. 

Α.ΤΘΛΕΦΩΝΟΥ :……………………………………………  Α. ΦΑΞ: ………………………………………………… 

Δ/ΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ  ΤΑΧΥΔ: ………………………………………………………………………………………… 

 

Α/Α ΝΟΜΛΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ΕΛΔΟΣ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 

ΤΛΜΘ(€) 
ΣΥΝΟΛΟ(€) 

1 Διμοσ Μαρπενθςίου Αμόλυβδθ βενηίνθ Νίτρο 110.550 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ(€) 
 

ΦΡΑ 24%(€) 
 

ΓΕΝΛΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ(€)  

 

ΡΝΡΓΤΑΦΩΥ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                                                                    ΧΣΡΓΤΑΦΘ / ΥΦΤΑΓΙΔΑ 

 

                                                                                 …………………………………… 

 

 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ :  ………………………/2020 
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ΕΝΤΥΡΟ  ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ  ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΟΜΑΔΑ  Δ ϋ   : ΡΕΛΛΕΤ  ( CPV 09111400-4 ) 

ΡΟΣ  ΔΘΜΟ  ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ 

ΓΙΑ  ΦΡΟ  ΑΟΡΙΜΦΡ ΔΙΕΘΟΘ  ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡ  ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡ  ΞΕ  ΑΤ.ΣΤΩΦ. 4986/ 22.4.2020  ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ  
ΥΧΞΒΑΥΘΥ  ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΜΑΧΥΙΞΩΟ ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ ΜΑΤΣΕΟΘΥΙΡΧ ΜΑΙ 

ΦΩΟ  ΟΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΣΩΟ ΦΡΧ ΓΙΑ ΦΤΙΑ  ΕΦΘ  ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡΧ ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΧ 2.187.047,15€ € ΞΕ ΦΣΑ 

 

ΤΘΣ  ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ: ……………………………………………………………………………………………………………. 

ΜΕ ΕΔΑ:   ………………………………………………………, Τ.Κ: ........................................................... 

ΟΔΟΣ: …………………………………………………………..  Α:……………………………………………………………. 

Α.ΤΘΛΕΦΩΝΟΥ :……………………………………………  Α. ΦΑΞ: ………………………………………………… 

Δ/ΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ  ΤΑΧΥΔ: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Α/Α ΝΟΜΛΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ΕΛΔΟΣ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ 
ΤΛΜΘ€) 

ΣΥΝΟΛΟ€) 

1 
Υχολικι Επιτροπι 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σζλλετ  Φόνοσ 165 
 
 

315   
2 

Υχολικι Επιτροπι 
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Σζλλετ  Φόνοσ 150 

 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
 

ΦΡΑ 24%               
(€)  

ΓΕΝΛΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€)  

 

 

ΡΝΡΓΤΑΦΩΥ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                                   ΧΣΡΓΤΑΦΘ / ΥΦΤΑΓΙΔΑ 

 

                                                                                                 …………………………………… 

 

 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ :  ………………………/2020 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ 

ΣΧΕΔΛΟ  ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

 ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΥΣΛΜΩΝ ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ                                               
ΚΑΛ ΤΩΝ  ΝΟΜΛΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΛΑ ΤΛΑ  ΕΤΘ   

ΣΡΥΡΧ ……………………………….. ΞΕ ΦΣΑ 

 

Υτο Μαρπενιςι ςιμερα ....................., ιμερα ..................., οι υπογράφοντεσ, τθν παροφςα, αφενόσ ο  

Διμοσ Μαρπενθςίου, ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτο Μαρπενιςι ςτθν δ/νςθ Ψδρασ  6 τ.κ 36100 με Α.Φ.Ξ. 

998895715  και Δ.Ρ.Χ Μαρπενθςίου , και εκπροςωπείται νόμιμα από………………………………. και αφετζρου ο/θ κ. 

........................ φυςικό πρόςωπο (πλιρθ ςτοιχεία) ι θ εταιρεία ................... με τθν επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεφει ςτθν (περιοχι), (οδόσ, αρικμόσ), Φ.Μ. 

......, τθλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Ξ. .................... & Δ.Ρ.Χ. ...................... και εκπροςωπείται νόμιμα 

από τον/τθν κ. .......................... (ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου), που κα καλείται ςτο εξισ 

«ανάδοχοσ/προμθκευτισ», ςφμφωνα με το Ματαςτατικό τθσ εταιρείασ και με το από .............. Σρακτικό του Δ.Υ. 

(εφόςον πρόκειται για Α.Ε ι Ε.Σ.Ε.), ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Υφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ , ανατζκθκε  ςτον ανάδοχο 

«.............................» (πλιρθ ςτοιχεία) θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ  ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ 

………………... 

Ψςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε, υπογράφουν τθν ςφμβαςθ 

αυτι με τουσ ακόλουκουσ οροφσ: 

ΑΚΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ-ΡΟΣΟΤΘΤΑ-ΤΛΜΘ 

Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια ……………………………………… για τισ ανάγκεσ των 

οργανικϊν μονάδων τθσ ………………………………………..ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί (ςυμπλθρϊνεται 

βάςει τθσ προςφοράσ του αναδόχου).Θ προμικεια κα είναι ςφμφωνθ με τθ τεχνικι προςφορά του αναδόχου ςε 

ςυνδυαςμό με τθν οικονομικι του προςφορά και τθν αρικμ……/201..διακιρυξθ   

ΑΚΟ 2ο  : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Φα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1 είδθ, κα παραδοκοφν ςτο κτίριο του : 

             

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ Καρπενιςι   
ΝΟΜΟΣ ΕΥΥΤΑΝΛΑΣ Αρικ.Ρρωτ.:  
ΔΘΜΟΣ ΚΑΡΕΝΘΣΛΟΥ  
Δ/ΝΣΘ ΔΙΡΙΜ/ΩΟ – ΡΙΜΡΟ/ΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ  
ΤΜΘΜΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡ  
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 Διμου  επί τθσ οδοφ ………………………………………… 

 Διμου  επί τθσ οδοφ ………………………………………… 

 Διμου  επί τθσ οδοφ ………………………………………… 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο μζχρι τισ ………………….. 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των Χπθρεςιϊν του Διμου και μετά 

από ανάλογο γραπτό αίτθμα του …………………………… , με υποχρζωςθ του Σρομθκευτι να παραδϊςει άμεςα, 

εντόσ των επόμενων - από τθν αποςτολι του ΔΕΝΦΙΡΧ ΣΑΤΑΓΓΕΝΙΑΥ - ……………. θμερϊν, τα αναγραφόμενα είδθ. 

Υε περίπτωςθ παραγγελίασ ειδϊν τα οποία δε δφνανται να παραδοκοφν εντόσ του ανωτζρου χρονικοφ 

διαςτιματοσ, ο προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Χπθρεςία για το χρόνο παράδοςθσ των εν λόγω ειδϊν, 

ο οποίοσ δεν πρζπει να ξεπερνά τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι ςτα γραφεία ι ςτθν αποκικθ κάκε 

Χπθρεςίασ. 

Ρποιαδιποτε παραγγελία εκτελείται από τον Σρομθκευτι μετά από τθν αποςτολι ΔΕΝΦΙΡΧ ΣΑΤΑΓΓΕΝΙΑΥ από 

τουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο υπαλλιλουσ του Φμιματοσ …………………………………………………….. 

Θ λιψθ του ΔΕΝΦΙΡΧ ΣΑΤΑΓΓΕΝΙΑΥ κα επιβεβαιϊνεται από τον Σρομθκευτι. Φο τιμολόγιο ςυνοδευόμενο από τα 

απαραίτθτα ςχετικά κα παραδίδεται από τον Σρομθκευτι ςτο Φμιμα ……………………………… ςτον ….  όροφο του 

κτιρίου όπου ςτεγάηονται οι Μεντρικζσ Χπθρεςίεσ (………………………). 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προμικειασ των ειδϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του 

αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων των Χπθρεςιϊν για λογαριαςμό των οποίων εκτελείται 

θ ςυγκεκριμζνθ προμικεια. 

Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί εγκαίρωσ τα υλικά και να 

πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Φα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν περίοδο τθσ 

χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα 

αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. 

Ματά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

 

ΑΚΟ 3ο : ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΛΣ 

1.λεσ οι πλθρωμζσ γίνονται ςε ευρϊ, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

2.Ματά τθν εξόφλθςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίηει : 

 α) Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
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 β) Βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

 γ)………………………………………………… 

3.Κατά τισ πλθρωμζσ κα παρακρατείται από τον Ανάδοχο: 

 α . 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και 

Σρομθκειϊν θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΣΑ, και παρακρατείται από κάκε 

πλθρωμι (αρ.36 παρ.6 ν.4412/16)  

β. 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (αρ.347 Ο.4412/16) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

προ φόρων και κρατιςεων, και παρακρατείται από κάκε πλθρωμι (αρ.350 παρ.3 Ο.4412/16)  

γ. 0,07% (αρ.375 Ο.4412/16) υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων , θ οποία υπόκειται ςε 

τζλοσ χαρτοςιμου 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ Ρ.Γ.Α. επ’ αυτοφ), επί του κακαροφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ και  

δ . 4% φόροσ ειςοδιματοσ ( άρκρο 64  παρ 2  Ο. 4172/2013)  

Οι παραπάνω πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται, κάκε μινα, μετά τθν υποβολι: 

 1.του πρακτικοφ οριςτικισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 

παραλαβισ των  προμθκειϊν.  

2.του τιμολογίου  Σϊλθςθσ  από τον Ανάδοχο.  

3. εξοφλθτικισ απόδειξθσ του αναδόχου αν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ << Εξοφλικθκε>>  

Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ προμικειασ βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 201.., και 

ςυγκεκριμζνα υπάρχει θ με αρικμ. πρωτ οικ. …………………………απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τθν προμικεια 

«…………………………………………………….».με α/α καταχϊριςθσ ςτο βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Σλθρωμισ  

ΑΚΟ 4ο: ΕΡΛΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Σαραλαβισ. 

Ματά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να 

παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Σαραλαβισ μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ όλων των 

υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι Σαραλαβισ, που ζχει οριςκεί με απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ  
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Θ Επιτροπι Σαραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Οόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, 

ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 «παραλαβι υλικϊν «και 209 «χρόνοσ παραλαβισ υλικϊν 

»του Ν.4412/16. 

ΑΚΟ 5ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ 

του Διμου . 

2. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν 

ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Ρ Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων αυτοφ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Χπθρεςία, Επιτροπι ι και κάκε τρίτο, με τον τρόπο 

που κα του υποδείξει θ αρμόδια Δ/νςθ του Διμου. 

5. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ προμικεια των υλικϊν, που 

ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Για τθν γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ ορίηει ωσ εκπρόςωπο του 

τον/τθν κ……………………….., προκειμζνου να προβαίνει ςε ςχετικι επικοινωνία με τον εκπρόςωπο τθσ Αρμόδιασ 

Χπθρεςίασ για τθν οποία γίνεται αυτι θ προμικεια. 

7. Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ Α' του Ο.4412/16 

ΑΚΟ 6ο : ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ρ Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Υφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Διμου, θ 

τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ 

Υφμβαςθσ.  

ΑΚΟ 7ο : ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Φροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 

ςτα αρ.132 και 201 του Ο.4412/16. 
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ΑΚΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

δυνάμει του άρκρου 132 του Ο.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ο.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί 

από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Ματά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ο.4412/16. 

ΑΚΟ 9ο : ΛΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ, ιτοι από ……………….. και μζχρι τθν παράδοςθ 

του ςυνόλου των υπό προμικεια ειδϊν, θ οποία πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο μζχρι ……/……../201... 

ΑΚΟ 10ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΛΣ-ΡΟΛΝΛΚΕΣ ΘΤΕΣ  

1. Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 

ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που 

του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ρ οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του 

φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Υυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Υτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με 

απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Ματά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ο.4412/16. 
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ΑΚΟ 11ο   : ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ 

Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Οομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των 

Χπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που 

δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο Οομό ……………… αρμόδια δικαςτιρια. Είναι 

αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε 

προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

Υε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα κατατζκθκε ςτθ Διεφκυνςθ ……………………. του 

Διμου, το δε άλλο επιδόκθκε ςτον «ΑΟΑΔΡΧΡ». 

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
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