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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιτεία Αναθέτοσσας Αρτής  

 

Επωνυμύα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΨΝ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

Σαχυδρομικό διεϑθυνςη ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΡΑΣΟΠΕΔΟΤ 

Πϐλη ΓΡΕΒΕΝΑ 

Σαχυδρομικϐσ Κωδικϐσ 51100 

Φώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικϐσ ΝUTS2 GR131 

Σηλϋφωνο 2462 350311 

Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο  pros1@nosgrevenon.gr 

Αρμϐδιοσ για πληροφορύεσ3 Πολϑζου Βϊςω  

Γενικό Διεϑθυνςη ςτο διαδύκτυο  (URL) www.nosgrevenon.gr  

Διεϑθυνςη του προφύλ αγοραςτό ςτο διαδύκτυο 
(URL)4 

 

 

Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι 5  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΓΡΕΒΕΝΨΝ  και εύναι ΝΠΔΔ   6 

   

Κύρια δραςτηριότητα Α.Α.7 

Η κϑρια δραςτηριϐτητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι  η Τγεύα 

Εφαρμοςτϋο εθνικϐ δύκαιο  εύναι το  Eλληνικϐ 8 :  

 

τοιχεύα Επικοινωνύασ 9  

α) Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεϑθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν ηλεκτρονικό 
πρϐςβαςη ςτην διεϑθυνςη (URL) : μϋςω τησ διαδικτυακόσ πϑλησ  www.promitheus.gov.gr του 
Ε..Η.ΔΗ..10 

Οι προςφορϋσ πρϋπει να υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ ςτην διεϑθυνςη : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ απϐ :   

την προαναφερθεύςα διεϑθυνςη:  www.promitheus.gov.gr  ό ϊλλη διεϑθυνςη  www.nosgrevenon.gr 

δ) H ηλεκτρονικό επικοινωνύα απαιτεύ την χρόςη εργαλεύων και ςυςκευών που δεν εύναι γενικώσ 
διαθϋςιμα. Η απεριϐριςτη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν πρϐςβαςη ςτα εν λϐγω εργαλεύα και ςυςκευϋσ 
εύναι δυνατό ςτην διεϑθυνςη (URL) : www.promitheus.gov.gr   και www.nosgrevenon.gr  

                                                           
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

mailto:pros1@nosgrevenon.gr
http://www.nosgrevenon.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.nosgrevenon.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη 

Εύδοσ διαδικαςύασ  

Ο διαγωνιςμϐσ θα διεξαχθεύ με την ανοικτό διαδικαςύα του ϊρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ11 

Υορϋασ χρηματοδϐτηςησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι το Γενικϐ Νοςοκομεύο Γρεβενών. 

Η δαπϊνη για την εν λϐγω ςϑμβαςη βαρϑνει12  :  

1. Σακτικϐσ προϒπολογιςμϐσ Γενικοϑ Νοςοκομεύου Γρεβενών  Κ.Α.Ε: 1611 «Προμόθεια υγρών 
καυςύµων». 

2. Η υπ΄αριθμ.  28η/1107/01-02-2022 ΑΔΑ:ΧΖΞ4690ΒΧ-9ΓΗ  Απϐφαςη ανϊληψησ 
Τποχρϋωςησ (Νομικό Δϋςμευςη) του Διοικητό του Γ.Ν. Γρεβενών. 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ  

Αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ  εύναι :   

Η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΨΝ ΚΑΤΙΜΨΝ(«ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΝΣΙΖΕΛ (DIESEL) CPV 09134100-8, 
«ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΤΒΔΗ» CPV 09132000-3, «ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 ),  
ΠΡΟ ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΓΡΕΒΕΝΨΝ , ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-
2023.  
 

        
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΣΙ 31-01-2022 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΚΑΤΙΜΑ 

                                                           
 
 

 
Α/Α 

 

 
ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΛΙΣΡΑ) 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΦΩΡΙ ΥΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΤΡΩ) 

1. 1 1.Πετρϋλαιο DIESEL  θϋρμανςησ 129.032,26 1,25 161.290,32 

2. 2 2.Πετρϋλαιο DIESEL  κύνηςησ 5.040,33 1,60 8.064,52 

3. 3 3.Βενζύνη Αμόλυβδη 2.240,14 1,80 4.032,26 

4.  5.   
ΤΝΟΛΟ 173.387,10 

1.  2.   
ΥΠΑ 24% 41.612,90 

3.  4.   
ΤΝΟΛΟ 215.000,00 

5.  
ΤΝΟΛΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 2% ΕΠΙ ΣΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΕΚΣΟ ΥΠΑ 3.467,74 
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Σα προσ προμόθεια εύδη κατατϊςςονται ςτουσ ακϐλουθουσ κωδικοϑσ του Κοινοϑ Λεξιλογύου 
δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV): 09134100-8, 09132000-3, 09135100-5. 

  Οι ςυμμετϋχοντεσ μποροϑν να υποβϊλλουν προςφορϊ εύτε για το ςϑνολο των προσ προμόθεια 
καυςύμων ανϊ κατηγορύα, εύτε για το κϊθε εύδοσ χωριςτϊ ανϊ κατηγορύα. Δηλαδό, θα γύνονται 
αποδεκτϋσ και οι προςφορϋσ που αναφϋρονται μϐνο για ϋνα εύδοσ καυςύμου ανϊ κατηγορύα, με την 
προϒπϐθεςη ϐτι θα καλϑπτουν ϐλη την ποςϐτητα του κϊθε προςφερϐμενου εύδουσ καυςύμου που 
αναγρϊφεται ςτον ενδεικτικϐ προϒπολογιςμϐ. Δεν θα λαμβϊνεται υπϐψη προςφορϊ, η οπούα θα 
δύδεται για μϋροσ μϐνο των ποςοτότων του κϊθε εύδουσ καυςύμου13. 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςϐ των  διακοςύων δϋκα πϋντε    ευρώ    
215.000,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24 % (προϒπολογιςμϐσ χωρύσ ΥΠΑ: 173.387,10 € και  
ΥΠΑ: 41.612,90€). 

Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊσ βϊςει τιμόσ για τα καύςιμα υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ποςοςτό ϋκπτωςησ 
ςτην διαμορφούμενη μϋςη τιμό λιανικόσ πώληςησ του καυςύμου την ημϋρα παρϊδοςησ τησ 
περιοχόσ, του Παρατηρητηρύου Σιμών Τγρών Καυςύμων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και 
Ανταγωνιςτικότητασ (ϊρθρο 63 του Ν. 4257/2014)  

 Η διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ορύζεται  ςε 12 μόνεσ απϐ την υπογραφό τησ . 

Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να διακόψει την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ πριν από τη λόξη 
τησ,  χωρύσ αποζημύωςό του Αναδόχου,  εφόςον για το Νοςοκομεύο πραγματοποιηθεύ η 
αλλαγό καυςύμου, για τισ ανϊγκεσ θϋρμανςησ και Ζεςτού Νερού Φρόςησ.  

Αναλυτικό περιγραφό του φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ δύδεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ι     

1.4 Θεςμικό πλαύςιο  

Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ διϋπεται απϐ την κεύμενη νομοθεςύα και τισ κατ΄ 
εξουςιοδϐτηςη αυτόσ εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, ϐπωσ ιςχϑουν και ιδύωσ14: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 
(προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4782/2021 (ΥΕΚ 36/Α) ΄΄ Εκςυγχρονιςμϐσ, απλοπούηςη και αναμϐρφωςη του 
ρυθμιςτικοϑ πλαιςύου των δημοςύων ςυμβϊςεων, ειδικϐτερεσ ρυθμύςεισ προμηθειών ςτουσ 
τομεύσ τησ ϊμυνασ και τησ αςφϊλειασ και ϊλλεσ διατϊξεισ για την ανϊπτυξη, τισ υποδομϋσ και 
την υγεύα΄΄. 

3. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικϐ Κρϊτοσ: οργϊνωςη, λειτουργύα & διαφϊνεια τησ 
Κυβϋρνηςησ, των κυβερνητικών οργϊνων & τησ κεντρικόσ δημϐςιασ διούκηςησ» και ιδύωσ του 
ϊρθρου 37  

4. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαύο κεύμενο Δικονομύασ για το Ελεγκτικϐ υνϋδριο, 
ολοκληρωμϋνο νομοθετικϐ πλαύςιο για τον προςυμβατικϐ ϋλεγχο, τροποποιόςεισ ςτον 
Κώδικα Νϐμων για το Ελεγκτικϐ υνϋδριο, διατϊξεισ για την αποτελεςματικό απονομό τησ 
δικαιοςϑνησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» και ιδύωσ των ϊρθρων 324-337 

5. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ϑςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,  

6. του ϊρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

7. του ϊρθρου 5 τησ απϐφαςησ με αριθμ.11389/1993 (Β΄ 185) του Τπουργοϑ Εςωτερικών 
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8. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεϑςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο 
νομαρχιακϐ και τοπικϐ Σϑπο και ϊλλεσ διατϊξεισ»,   

9. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικού µεταςχηµατιςµού και εναρµόνιςη του νοµοθετικού 
πλαιςύου µε τισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υµβουλύου τησ 16ησ Απριλύου 2014 για την ϋκδοςη ηλεκτρονικών τιµολογύων ςτο πλαύςιο 
δηµόςιων ςυµβϊςεων και λοιπϋσ διατϊξεισ» 

10. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξϋταςησ προδικαςτικών προςφυγών ενώπιων τησ 
Α.Ε.Π.Π.» 

11. τησ υπ' αριθμ.57654/22.05.2017 Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ με θϋμα 
: “Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

12. τησ υπ’ αριθμ.64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινόσ Απϐφαςησ των Τπουργών 
Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων  και Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ με θϋμα «Ρυθμύςεισ τεχνικών 
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων Προμηθειών και Τπηρεςιών 
με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών 
Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ)» 

13.  τησ αριθμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικό Σιμολόγηςη ςτο 
πλαύςιο των Δημόςιων υμβϊςεων δυνϊμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

14. τησ αριθμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθοριςμόσ Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογύου ςτο πλαύςιο των Δημοςύων υμβϊςεων». 

15. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τησ 
Επιμελητηριακόσ Νομοθεςύασ» 

16. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω ςτην Ελλϊδα και ϊλλεσ διατϊξεισ» και ιδύωσ  των ϊρθρων 
85 επ. 

17. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

18. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ» 

19. τησ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 
2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ 
ςυναλλαγϋσ», 

20. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 
2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και ϊλλεσ 
διατϊξεισ»  

21. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Χηφιακό Διακυβϋρνηςη (Ενςωμϊτωςη ςτην Ελληνικό Νομοθεςύα 
τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικϋσ Επικοινωνύεσ 
(Ενςωμϊτωςη ςτο Ελληνικό Δύκαιο τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2018/1972 και ϊλλεσ διατϊξεισ»,  

22. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα»,  

23. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ»,  

24. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ»  
και ιδύωσ των ϊρθρων 1,2, 7, 11 και 13 ϋωσ 15, 

25. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, υγγενικϊ Δικαιώματα και Πολιτιςτικϊ 
Θϋματα»,  

26. του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του υμβουλύου, τησ 27ησ Απριλύου 2016, για την 
προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων προςωπικοϑ 
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χαρακτόρα και για την ελεϑθερη κυκλοφορύα των δεδομϋνων αυτών και την κατϊργηςη τησ 
οδηγύασ 95/46/ΕΚ (Γενικϐσ Κανονιςμϐσ για την Προςταςύα Δεδομϋνων) (Κεύμενο που 
παρουςιϊζει ενδιαφϋρον για τον ΕΟΦ) OJ L 119,  

27. τησ με αρ. 57654(Β΄1781/23-05-2017) Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Οικονομύασ και  Ανϊπτυξησ 
“Ρϑθμιςη ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ 
Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ’’. 

28. τησ με αρ. 56902/215(Β΄1924/02-06-2017) Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Οικονομύασ και  
Ανϊπτυξησ “Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ 
Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)’’ 

29. Η υπ’αριθμ. 25η/21-01-2022 (ΑΔΑ:Χ93Γ4690ΒΧ-3ΨΕ) απϐφαςη Δ.. του Νοςοκομεύου 
ςϑμφωνα με το οπούο αποφαςύζει :Σην ϋγκριςη διενϋργειασ δημϐςιου ηλεκτρονικοϑ ανοιχτοϑ 
διαγωνιςμοϑ ςχετικϊ με την ανϊδειξη αναδϐχου για την προμόθεια Καυςύμων.  

30. Η υπ΄αριθμ. 28η/1107/01-02-2022 ΑΔΑ:ΧΖΞ4690ΒΧ-9ΓΗ Απϐφαςη ανϊληψησ                
Τποχρϋωςησ (Νομικό Δϋςμευςη) του Διοικητό του Γ.Ν. Γρεβενών. 

31. των ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νϐμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών 
διατϊξεων που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απϐ τα οριζϐμενα ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη τησ 
παροϑςασ, ϐπωσ ιςχϑουν ςόμερα, καθώσ και του ςυνϐλου των διατϊξεων του αςφαλιςτικοϑ, 
εργατικοϑ, κοινωνικοϑ, περιβαλλοντικοϑ και φορολογικοϑ δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη 
και εκτϋλεςη τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω. 

 

1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού  

Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η Πϋμπτη  10/03/2022 και ώρα  
15:0015 μ.μ 

 

ΔΙΑΔΙΚΣΙΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ  ΕΗΔΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 

Διαδικτυακό πϑλη 
www.promitheus.gov.gr, 
του Ε..Η.ΔΗ..  

04/02/2022 

και ώρα 08:00 π.μ 

07/02/2022 

και ώρα 08:00 π.μ 

10/03/2022  

και ώρα 15:00 π.μ 

 

Η διαδικαςύα  τησ ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ θα διενεργηθεύ με χρόςη τησ πλατφϐρμασ του Εθνικοϑ 
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πϑλησ 
www.promitheus.gov.gr    του ωσ ϊνω ςυςτόματοσ, την 16/03/2022 , ημϋρα  Σετϊρτη    και ώρα 
10:00 π.μ 

 

1.6 Δημοςιότητα 

Α. Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο 16 

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκε ςτο Κεντρικϐ Ηλεκτρονικϐ Μητρώο 
Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) 17.  

                                                           
  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκε ακϐμη και ςτη διαδικτυακό πϑλη του 
Ε..Η.ΔΗ..18 :  http://www.promitheus.gov.gr, ϐπου ϋλαβε υςτημικϐ Αριθμϐ : 154785 

Προκόρυξη (περύληψη τησ παροϑςασ Διακόρυξησ) δημοςιεϑεται και ςτον Ελληνικϐ Σϑπο 19 20 21, 
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. Εφημερύδα  :  Ενημϋρωςη 

2. Εφημερύδα  :  Φρονικϊ Δυτικόσ Μακεδονύασ  

3. Εφημερύδα  :  Πρωινό 

Η προκόρυξη (περύληψη τησ παροϑςασ Διακόρυξησ) ϐπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 16 τησ 
παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτϐτοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Η Διακόρυξη θα καταχωρηθεύ ςτο διαδύκτυο, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτη διεϑθυνςη 
(URL): http://www.nosgrevenon.gr  ςτην διαδρομό →ΔΙΑΚΗΡΤΞΕΙ ςτισ 04/02/202222.  

H Προκόρυξη (περύληψη τησ παροϑςασ διακόρυξησ), ςτϊλθηκε για ανϊρτηςη: 

 το Εμπορικϐ και Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο  Γρεβενών. 

 το Εμπορικϐ και Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο  Θεςςαλονύκησ.   

 

Γ. Έξοδα δημοςιεύςεων 

Η δαπϊνη των δημοςιεϑςεων ςτον Ελληνικϐ Σϑπο βαρϑνει τον ανϊδοχο που θα προκϑψει ςϑμφωνα 
με τουσ  Ν.3548/2007 και 3801/2009: 23.  

 

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ  

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεϑονται ϐτι: 

α) τηροϑν και θα εξακολουθόςουν να τηροϑν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν,  
τισ υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ 
και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ 
ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ 
απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τόρηςη των εν λϐγω 
υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων 
ςυμβϊςεων και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ 
ευθϑνησ και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ24  

β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄ϐλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν 

                                                                                                                                                                                                 
 
 
19

 Συνεχίηει θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. μζχρι και τθν 31/12/2017, οπότε και καταργείται, 
πρβλ άρκρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016   

20
 Η υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 

118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

21
 Η δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 
22

 Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτα πλαίςια των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α. αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ 

23
 Ρρβλ άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 

& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016  
24

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.nosgrevenon.gr/
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γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικϐτητα των πληροφοριών που 
ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 

δ) Οι οικονομικού φορεύσ λαμβϊνουν ϐλα τα απαραύτητα μϋτρα για την αποτροπό ό τερματιςμϐ 
οποιαςδόποτε κατϊςταςησ ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων που θα μποροϑςε να προκϑψει ςυγκεκριμϋνα 
ωσ αποτϋλεςμα οικονομικοϑ ςυμφϋροντοσ, πολιτικόσ ό εθνικόσ ςχϋςησ, οικογενειακών ό 
ςυναιςθηματικών δεςμών ό οποιαςδόποτε ϊλλησ ςυναφοϑσ ςϑνδεςησ ό κοινοϑ ςυμφϋροντοσ. 

Με μϋριμνα του αναθϋτοντοσ φορϋα λαμβϊνονται τα απαραύτητα μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ μη 
ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων των εμπλεκομϋνων. Επύςησ ο αναθϋτων φορϋασ λαμβϊνει μϋτρα για τη 
διαςφϊλιςη ϐτι το προςωπικϐ του, περιλαμβανομϋνησ και τησ διούκηςόσ του, δεν εμπλϋκονται ςε 
κατϊςταςη, η οπούα θα μποροϑςε να προκαλϋςει ςϑγκρουςη ςυμφερϐντων. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 

Σα ϋγγραφα τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ςϑναψησ25  εύναι τα ακϐλουθα: 

 η παροϑςα Διακόρυξη   με τα Παραρτόματα26 που αποτελοϑν αναπϐςπαςτο μϋροσ αυτόσ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ) 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ)  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ)    
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ) 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ) 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI –Ε.Ε.Ε. 

 οι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ που τυχϐν παρϋχονται ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ, ιδύωσ 
ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 

2.1.2 Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

Όλεσ οι επικοινωνύεσ ςε ςχϋςη με τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ, καθώσ 
και ϐλεσ οι ανταλλαγϋσ πληροφοριών, ιδύωσ η ηλεκτρονικό υποβολό, εκτελοϑνται με τη χρόςη τησ 
πλατφϐρμασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ), μϋςω τησ 
Διαδικτυακόσ πϑλησ www.promitheus.gov.gr   του ωσ ϊνω ςυςτόματοσ27. 

Για πληροφορύεσ αναφορικϊ με τη διακόρυξη του διαγωνιςμοϑ, οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν επύςησ νε 
απευθϑνονται ςτο Γραφεύο Προμηθειών Νοςοκομεύου Γρεβενών, περιοχό τρατοπϋδου, Σ.Κ. 51100, 
Γρεβενϊ, ϐλεσ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ και ςτο τηλϋφωνο  2462 350311.  

 

2.1.3 Παροχό Διευκρινύςεων 

Σα ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ,  το αργϐτερο ϋξι  (6) 
ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών και απαντώνται αντύςτοιχα ςτο 
δικτυακϐ τϐπο του διαγωνιςμοϑ μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πϑλησ www.promitheus.gov.gr , του 
Ε..Η.ΔΗ.. Αιτόματα παροχόσ ςυμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινύςεων  υποβϊλλονται απϐ 
εγγεγραμμϋνουσ  ςτο ςϑςτημα οικονομικοϑσ φορεύσ, δηλαδό απϐ εκεύνουσ που διαθϋτουν ςχετικϊ 
διαπιςτευτόρια που τουσ ϋχουν χορηγηθεύ (ϐνομα χρόςτη και κωδικϐ πρϐςβαςησ) και απαραύτητα το 
ηλεκτρονικϐ αρχεύο με το κεύμενο των ερωτημϊτων εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο28. Αιτόματα 
παροχόσ διευκρινόςεων που υποβϊλλονται εύτε με ϊλλο τρϐπο εύτε το ηλεκτρονικϐ αρχεύο που τα 
ςυνοδεϑει δεν εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο, δεν εξετϊζονται.  

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, οϑτωσ ώςτε 
ϐλοι οι ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ να μποροϑν να λϊβουν γνώςη ϐλων των αναγκαύων 
πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ: 

α) ϐταν, για οποιονδόποτε λϐγο, πρϐςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν απϐ τον οικονομικϐ 
φορϋα ϋγκαιρα, δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργϐτερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν απϐ την προθεςμύα που 
ορύζεται για την παραλαβό των προςφορών,  

β) ϐταν τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. 

Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιϐτητα των πληροφοριών ό των αλλαγών. 

                                                           
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την 
προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των προθεςμιών29. 

 

2.1.4 Γλώςςα 

Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα  

Συχϐν ενςτϊςεισ ό προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανϐμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 
ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα.30 

Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη 
μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ 
εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).31 

Ειδικϐτερα, ϐλα τα δημϐςια ϋγγραφα που αφοροϑν αλλοδαποϑσ οικονομικοϑσ φορεύσ και που θα 
κατατεθοϑν απϐ τουσ προςφϋροντεσ ςτην παροϑςα διαδικαςύα, θα εύναι νϐμιμα επικυρωμϋνα, και η 
μετϊφραςη των εν λϐγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε απϐ τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., 
εύτε απϐ το αρμϐδιο προξενεύο, εύτε απϐ δικηγϐρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 
53 του Κώδικα περύ Δικηγϐρων, εύτε απϐ ορκωτϐ μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται 
ςτη χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα. 

Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημϐςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικοϑ που αφορϊ 
αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχϐμενησ εύτε απϐ το νϐμιμο 
επικυρωμϋνο ϋγγραφο απϐ το αρμϐδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε απϐ το 
πρωτϐτυπο ϋγγραφο με την ςφραγύδα ‘’Apostile” ςϑμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61. 
Η επικϑρωςη αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει απϐ δικηγϐρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 
53 του Κώδικα περύ Δικηγϐρων. 

Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα -εταιρικϊ ό μη- με ειδικϐ τεχνικϐ περιεχόμενο 
μποροϑν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα  [πχ αγγλικό], χωρύσ να ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςη 
ςτην ελληνικό. 

Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξϑ αυτόσ και του αναδϐχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα32. 

 

2.1.5 Εγγυόςεισ33 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των παραγρϊφων 2.2.2 και 4.1. εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ιδρϑματα που 
λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου ό ςτα 
κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτϐ. Μποροϑν, 
επύςησ, να εκδύδονται απϐ το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου 
Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτϐ του αντύςτοιχου χρηματικοϑ ποςοϑ. Αν 
ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών 
και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγϑηςησ επιςτρϋφονται 
μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγϑηςη οικονομικϐ φορϋα. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων απϐ ϋναν ό περιςςϐτερουσ 
εκδϐτεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου. 

Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακϐλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, 
β) τον εκδϐτη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθϑνονται, δ) τον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ, ε) 
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το ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεϑθυνςη του 
οικονομικοϑ φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγϑηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται 
ϐλα τα παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  ζ) τουσ ϐρουσ ϐτι: αα) η εγγϑηςη παρϋχεται 
ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ 
διζόςεωσ, και ββ) ϐτι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο 
εκϊςτοτε ιςχϑον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την ημερομηνύα 
διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρϐνο ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ, ι) την 
ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ τον εκδϐτη τησ εγγϑηςησ να καταβϊλει το ποςϐ τησ εγγϑηςησ ολικϊ ό 
μερικϊ εντϐσ πϋντε (5) ημερών μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο 
απευθϑνεται και ια) ςτην περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ, τον αριθμϐ 
και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ.  

χετικϐ υπϐδειγμα επιςυνϊπτεται ςτο παρϊρτημα IV  τησ παροϑςασ. 

Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδϐτεσ των εγγυητικών επιςτολών προκειμϋνου να 
διαπιςτώςει την εγκυρϐτητϊ τουσ. 

2.1.6 Προςταςύα Προςωπικών Δεδομϋνων 

Η αναθϋτουςα αρχό ενημερώνει το φυςικϐ πρϐςωπο που υπογρϊφει την προςφορϊ ωσ Προςφϋρων ό 
ωσ Νϐμιμοσ Εκπρϐςωποσ Προςφϋροντοσ, ϐτι η ύδια ό και τρύτοι, κατ’ εντολό και για λογαριαςμϐ τησ, 
θα επεξεργϊζονται προςωπικϊ δεδομϋνα που περιϋχονται ςτουσ φακϋλουσ τησ προςφορϊσ και τα 
αποδεικτικϊ μϋςα τα οπούα υποβϊλλονται ςε αυτόν, ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ Διαγωνιςμοϑ, για το 
ςκοπϐ τησ αξιολϐγηςησ των προςφορών και τησ ενημϋρωςησ ϋτερων ςυμμετεχϐντων ςε αυτϐν, 
λαμβϊνοντασ κϊθε εϑλογο μϋτρο για τη διαςφϊλιςη του απϐρρητου και τησ αςφϊλειασ τησ 
επεξεργαςύασ των δεδομϋνων και τησ προςταςύασ τουσ απϐ κϊθε μορφόσ αθϋμιτη επεξεργαςύα, 
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ περύ προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων, κατϊ 
τα αναλυτικώσ αναφερϐμενα ςτην αναλυτικό ενημϋρωςη που επιςυνϊπτεται ςτην παροϑςα. 

 

2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ  

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ 
πρϐςωπα και, ςε περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι εγκατεςτημϋνα 
ςε: 

α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 

β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη δημϐςια 
ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικοϑ με 
την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παροϑςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων.34 

2. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςωρινών ςυμπρϊξεων, δεν 
απαιτεύται να περιβληθοϑν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό35 για την υποβολό προςφορϊσ 

 3. τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, ϐλα τα μϋλη τησ 
ευθϑνονται ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρον.36   
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2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ37 

2.2.2.1. Για την ϋγκυρη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, κατατύθεται 
απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικοϑσ φορεύσ (προςφϋροντεσ),  εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ38, 
που ανϋρχεται ςτο ποςϐ  των τριών  χιλιϊδων τετρακοςιών εξόντα επτϊ  ευρώ και εβδομόντα 
τϋςςερα λεπτϊ  3.467,74  ευρώ, ποςοςτϐ 2% επύ τησ προεκτιμώμενησ αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α.39. 

ε περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ για ϋνα ό περιςςότερα τμόματα τησ ςύμβαςησ, το ύψοσ 
τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ υπολογύζεται επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ, εκτόσ ΥΠΑ, του/των 
προςφερομϋνου/ων τμόματοσ/τμημϊτων, ποςοςτό 2% επύ τησ προεκτιμώμενησ αξύασ χωρύσ 
το Υ.Π.Α.,   

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

  ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ 
ΠΟΟΣΗΣΕ 

(ΛΙΣΡΑ) ΔΑΠΑΝΗ  
ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ 

ΕΠΙΣΟΛΗ 

1 
Πετρϋλαιο DIESEL 

θϋρμανςησ 129.032,26 161.290,32 3.225,80€ 

2 
Πετρϋλαιο DIESEL  

κύνηςησ 5.040,33 8.064,52 161,29€ 

3 Βενζύνη Αμόλυβδη 2.240,14 4.032,26 80,65€ 

 

 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον ϐρο ϐτι η 
εγγϑηςη καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχϑει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του 
χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 2.4.5 τησ παροϑςασ,  ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η 
αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ απϐ τον προςφϋροντα να παρατεύνει, 
πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ. 

2.2.2.2. Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκϐμιςη τησ εγγϑηςησ καλόσ 
εκτϋλεςησ.  

Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιποϑσ προςφϋροντεσ μετϊ:  

α) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προςφυγόσ ό την ϋκδοςη απϐφαςησ επύ 
αςκηθεύςασ προςφυγόσ κατϊ τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ και  

β) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ αςφαλιςτικών μϋτρων ό την ϋκδοςη απϐφαςησ επ’ 
αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει εϊν ο προςφϋρων: α) αποςϑρει την προςφορϊ του κατϊ 
τη διϊρκεια ιςχϑοσ αυτόσ, β) παρϋχει, εν γνώςει του, ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ που αναφϋρονται 
ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3 ϋωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομύςει εγκαύρωσ τα προβλεπϐμενα απϐ την παροϑςα 
δικαιολογητικϊ (παρϊγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςϋλθει εγκαύρωσ για υπογραφό του 
ςυμφωνητικοϑ, ε) υποβϊλει μη κατϊλληλη προςφορϊ, με την ϋννοια τησ περ. 46 τησ παρ. 1 του 
ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκριθεύ ςτη ςχετικό πρϐςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ να 
εξηγόςει την τιμό ό το κϐςτοσ τησ προςφορϊσ του εντϐσ τησ τεθεύςασ προθεςμύασ και η προςφορϊ 
του απορριφθεύ, ζ) ςτισ περιπτώςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του ϊρθρου 103 του ν. 4412/2016, περύ 
πρϐςκληςησ για υποβολό δικαιολογητικών απϐ τον προςωρινϐ ανϊδοχο, αν, κατϊ τον ϋλεγχο των 
παραπϊνω δικαιολογητικών, ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 3.2 και 3.4 τησ παροϑςασ, διαπιςτωθεύ 
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ϐτι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν ςτο ΕΕΕ εύναι εκ προθϋςεωσ απατηλϊ, ό ϐτι ϋχουν υποβληθεύ 
πλαςτϊ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, ό αν, απϐ τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ 
και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνϑεται η μη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.3 
ό η πλόρωςη μιασ ό περιςςϐτερων απϐ τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμού40  

Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ (διαγωνιςμϐ) 
προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ, εφϐςον ςυντρϋχει ςτο πρϐςωπϐ του (εϊν πρϐκειται για μεμονωμϋνο 
φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο) ό ςε ϋνα απϐ τα μϋλη του (εϊν πρϐκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) 
ϋνασ ό περιςςϐτεροι απϐ τουσ ακϐλουθουσ λϐγουσ: 

2.2.3.1.  Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απϐφαςη για ϋναν απϐ τουσ 
ακϐλουθουσ λϐγουσ41 :  

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ 
C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον 
ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και ϐπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό 
ςτο εθνικϐ δύκαιο του οικονομικοϑ φορϋα,  

γ) απϊτη εισ βϊροσ των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ϊνωςησ, κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 3 και 4 
τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Ιουλύου 2017 
ςχετικϊ με την καταπολϋμηςη, μϋςω του ποινικοϑ δικαύου, τησ απϊτησ εισ βϊροσ των οικονομικών 
ςυμφερϐντων τησ Ϊνωςησ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλόματα των ϊρθρων 159Α (δωροδοκύα 
πολιτικών προςώπων), 216 (πλαςτογραφύα), 236 (δωροδοκύα υπαλλόλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκύα 
δικαςτικών λειτουργών), 242 (ψευδόσ βεβαύωςη, νϐθευςη κ.λπ.) 374 (διακεκριμϋνη κλοπό), 375 
(υπεξαύρεςη), 386 (απϊτη), 386Α (απϊτη με υπολογιςτό), 386Β (απϊτη ςχετικό με τισ επιχορηγόςεισ), 
390 (απιςτύα) του Ποινικοϑ Κώδικα και των ϊρθρων 155 επ. του Εθνικοϑ Σελωνειακοϑ Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), ϐταν αυτϊ ςτρϋφονται κατϊ των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ευρωπαώκόσ 
Ϊνωςησ ό ςυνδϋονται με την προςβολό αυτών των ςυμφερϐντων, καθώσ και τα εγκλόματα των 
ϊρθρων 23 (διαςυνοριακό απϊτη ςχετικϊ με τον ΥΠΑ) και 24 (επικουρικϋσ διατϊξεισ για την ποινικό 
προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεϐμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 3-4 και 5-12 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαώκοϑ 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 15ησ Μαρτύου 2017 για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ 
και την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαιςύου 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου και για την 
τροποπούηςη τησ απϐφαςησ 2005/671/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ό ηθικό 
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απϐπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 14 αυτόσ, και 
τα εγκλόματα των ϊρθρων 187Α και 187Β του Ποινικοϑ Κώδικα, καθώσ και τα εγκλόματα των 
ϊρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),ε) νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό 
χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, ϐπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρϐληψη 
τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ 
παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ και τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 
15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ε) νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, ϐπωσ 
αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
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υμβουλύου τησ 20ησ ΜαϏου 2015, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό για 
τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, και την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου και τησ οδηγύασ 2006/70/ΕΚ τησ Επιτροπόσ (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλόματα των ϊρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την 
πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, 
καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 
τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδϐθηκε 
τελεςύδικη καταδικαςτικό απϐφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου 
του ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου  αφορϊ 
κατ’ ελϊχιςτον ςτουσ διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνϑμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ κατ’ 
ελϊχιςτον τον Διευθϑνοντα ϑμβουλο, καθώσ και ϐλα τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου. 

ε ϐλεσ τισ υπϐλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγοϑμενων εδαφύων 
αφορϊ ςτουσ νϐμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

2.2.3.2.τισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ: 

α) ϐταν ο  οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων 
ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτϐ ϋχει διαπιςτωθεύ απϐ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη 
με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ, ςϑμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ  ό 
την εθνικό νομοθεςύα ό  

β) ϐταν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει 
αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι 
υποχρεώςεισ του που αφοροϑν ςτισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο την κϑρια ϐςο 
και την επικουρικό αςφϊλιςη.  
 
Οι υποχρεώςεισ των περ. α’ και β’ τησ παρ. 2.2.3.2  θεωρεύται ϐτι δεν ϋχουν αθετηθεύ εφϐςον δεν ϋχουν 
καταςτεύ ληξιπρϐθεςμεσ ό εφϐςον αυτϋσ ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ που τηρεύται. 
Δεν αποκλεύεται ο οικονομικϐσ φορϋασ, ϐταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε 
καταβϊλλοντασ τουσ φϐρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τϐκων ό των προςτύμων εύτε 
υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ για την καταβολό τουσ ςτο μϋτρο που τηρεύ τουσ ϐρουσ του 
δεςμευτικοϑ κανονιςμοϑ. 

2.2.3.3.  Κατ' εξαύρεςη, επύςησ, ο οικονομικϐσ φορϋασ δεν αποκλεύεται, ϐταν ο αποκλειςμϐσ, ςϑμφωνα 
με την παρϊγραφο 2.2.3.2, θα όταν ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ ϐταν μϐνο μικρϊ ποςϊ των φϐρων ό 
των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό ϐταν ο οικονομικϐσ φορϋασ 
ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςϐ που οφεύλεται λϐγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του ϐςον 
αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρϐνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε 
τη δυνατϐτητα να λϊβει μϋτρα, ςϑμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν απϐ την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.  
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2.2.3.4. Αποκλεύεται42 απϐ τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, 
προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε απϐ τισ ακϐλουθεσ καταςτϊςεισ:  

(α) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εϊν τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ 
υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό εϊν βρύςκεται 
ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε 
εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικϐ φορϋα ο 
οπούοσ βρύςκεται ςε μύα εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην περύπτωςη αυτό, υπϐ την 
προϒπϐθεςη ϐτι αποδεικνϑει ϐτι ο εν λϐγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, 
λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του 
λειτουργύασ43,  

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εϑλογεσ ενδεύξεισ που οδηγοϑν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ 
ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ,  

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα,  

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμοϑ απϐ την πρϐτερη ςυμμετοχό του οικονομικοϑ 
φορϋα κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα,  

(ςτ) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ 
απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ με αναθϋτοντα 
φορϋα ό προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρϐωρη καταγγελύα 
τησ προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ,  

(ζ) εϊν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών που 
απαιτοϑνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων αποκλειςμοϑ ό την πλόρωςη των 
κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα 
δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παροϑςασ,  

(η) εϊν επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρϐπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν 
αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ 
πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφοροϑν τον αποκλειςμϐ, 
την επιλογό ό την ανϊθεςη,  

(θ) εϊν ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβϐλω την 
ακεραιϐτητϊ του, για το οπούο του επιβλόθηκε ποινό που του ςτερεύ το δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςε 
διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ δημοςύων ϋργων και καταλαμβϊνει τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα.  

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικϐ φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ 
των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην περύπτωςη β΄ τησ παρ. 4, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι 
αποδεδειγμϋνα ο εν λϐγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ 
ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ  

2.2.3.5. Αποκλεύεται, επύςησ, προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ απϐ τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα 
ςϑναψησ τησ παροϑςασ  ςϑμβαςησ εϊν ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του 
ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005, ϐπωσ ιςχϑει (αμιγώσ εθνικϐσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ)44. 

2.2.3.6. Ο προςφϋρων αποκλεύεται ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϐταν αποδεικνϑεται ϐτι βρύςκεται, λϐγω πρϊξεων ό παραλεύψεών 
του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα απϐ τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ  
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2.2.3.7. Προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται 
ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.445 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ϐτι 
τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκοϑν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρϐτι ςυντρϋχει ο ςχετικϐσ 
λϐγοσ αποκλειςμοϑ (αυτoκϊθαρςη). Εϊν τα ςτοιχεύα κριθοϑν επαρκό, ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ 
δεν αποκλεύεται απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται απϐ τουσ 
οικονομικοϑσ φορεύσ αξιολογοϑνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρϐτητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ 
του ποινικοϑ αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθοϑν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον 
οικονομικϐ φορϋα το ςκεπτικϐ τησ απϐφαςησ αυτόσ. Οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, 
ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, με τελεςύδικη απϐφαςη, ςε εθνικϐ επύπεδο, απϐ τη ςυμμετοχό ςε 
διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω 
δυνατϐτητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμοϑ που ορύζεται ςτην εν λϐγω απϐφαςη 46. 

2.2.3.8. Η απϐφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγοϑμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικϐσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απϐφαςη του 
ϊρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμοϑ αποκλεύεται αυτοδύκαια και απϐ την παροϑςα 
διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ. 

 

2.2.4 Καταλληλόλητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ47  

Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ απαιτεύται να 
αςκούν εμπορικό ό βιομηχανικό ό βιοτεχνικό δραςτηριότητα ςυναφό με το αντικεύμενο τησ προμόθειασ.  
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να 
εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα που τηρούνται ςτο κρϊτοσ 
εγκατϊςταςόσ τουσ ό να ικανοποιούν οποιαδόποτε ϊλλη απαύτηςη ορύζεται ςτο Παρϊρτημα XI του 
Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016. την περύπτωςη οικονομικών φορϋων εγκατεςτημϋνων ςε κρϊτοσ 
μϋλουσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που προςχωρόςει ςτη Δ, ό ςε 
τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό 
πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, 
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε αντύςτοιχα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα. Οι εγκατεςτημϋνοι 
ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Βιοτεχνικό ό Εμπορικό ό 
Βιομηχανικό Επιμελητόριο ό ςτο Μητρώο Καταςκευαςτών Αμυντικού Τλικού48  

 

2.2.5 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια49  

Όςον αφορϊ την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ 
ςϑμβαςησ, δεν απαιτεύται. 

2.2.6 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα50  

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ 
ςϑμβαςησ, δεν απαιτεύται . 

2.2.7 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ51  

Οι οικονομικού φορεύσ για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ δεν  οφεύλουν να 
ςυμμορφώνονται με πρϐτυπα 52 

                                                           
 
   
 
 
  
 

 
  



19 

 

2.2.8 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων  

Δεν απαιτεύται  ιδιαύτερη οικονομικό και χρηματοοικονομικό  επϊρκειασ οϑτε και ιδιαύτερη  Σεχνικό 
επαγγελματικό ικανϐτητα ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.5 και  2.2.6. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

2.2.9.1 Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών  

Προσ προκαταρκτικό απϐδειξη ϐτι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ: α) δεν βρύςκονται ςε μύα απϐ 
τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 και β) πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των 
παραγρϊφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τησ παροϑςησ, προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ 
προςφορϊσ τουσ, ωσ δικαιολογητικϐ ςυμμετοχόσ, το προβλεπϐμενο απϐ το ϊρθρο 79 παρ. 1 και 3 του 
ν. 4412/2016 Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ), ςϑμφωνα με το επιςυναπτϐμενο ςτην 
παροϑςα Παρϊρτημα III. το οπούο ιςοδυναμεύ με ενημερωμϋνη υπεϑθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ 
του ν. 1599/1986. Σο ΕΕΕ καταρτύζεται βϊςει του τυποποιημϋνου εντϑπου  του Παραρτόματοσ 2 
του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπληρώνεται απϐ τουσ προςφϋροντεσ οικονομικοϑσ φορεύσ . 

Σο ΕΕΕ φϋρει υπογραφό με ημερομηνύα εντϐσ του χρονικοϑ διαςτόματοσ κατϊ το οπούο μποροϑν να 
υποβϊλλονται προςφορϋσ. Αν ςτο διϊςτημα που μεςολαβεύ μεταξϑ τησ ημερομηνύασ υπογραφόσ του 
ΕΕΕ και τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών ϋχουν επϋλθει μεταβολϋσ ςτα 
δηλωθϋντα ςτοιχεύα, εκ μϋρουσ του, ςτο ΕΕΕ, ο οικονομικϐσ φορϋασ αποςϑρει την προςφορϊ του, 
χωρύσ να απαιτεύται απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. τη ςυνϋχεια μπορεύ να την υποβϊλει εκ νϋου 
με επύκαιρο ΕΕΕ 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ δϑναται να διευκρινύζει τισ δηλώςεισ και πληροφορύεσ που παρϋχει ςτο ΕΕΕ 
με ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη, την οπούα υποβϊλλει μαζύ με αυτϐ. 

Κατϊ την υποβολό του ΕΕΕ, καθώσ και τησ ςυνοδευτικόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ, εύναι δυνατό, με μϐνη 
την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικοϑ φορϋα, η προκαταρκτικό απϐδειξη 
των λϐγων αποκλειςμοϑ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 τησ παροϑςασ, για το ςϑνολο των 
φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του ό ϋχουν 
εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐν.  

Ψσ εκπρϐςωποσ του οικονομικοϑ φορϋα νοεύται ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ αυτοϑ, ϐπωσ προκϑπτει απϐ 
το ιςχϑον καταςτατικϐ ό το πρακτικϐ εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό 
το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικϐ πρϐςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικϐ φορϋα για 
διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ. 

την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων το ΕΕΕ υποβϊλλεται 
χωριςτϊ απϐ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. το ΕΕΕ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και 
το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξϑ τουσ) κϊθε 
μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ φϋρει την ειδικό υποχρϋωςη, να δηλώςει, μϋςω του ΕΕΕ την κατϊςταςό του 

ςε ςχϋςη με τουσ λϐγουσ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 2.2.3 

τησ παροϑςησ και ταυτϐχρονα να επικαλεςθεύ και τυχϐν ληφθϋντα μϋτρα προσ αποκατϊςταςη τησ 

αξιοπιςτύασ του. 

Ιδύωσ επιςημαύνεται ϐτι κατϊ την απϊντηςη οικονομικοϑ φορϋα ςτο ςχετικϐ πεδύο του ΕΕΕ για 
τυχϐν ςϑναψη ςυμφωνιών με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη ςτρϋβλωςη του 
ανταγωνιςμοϑ, η ςυνδρομό περιςτϊςεων, ϐπωσ η πϊροδοσ τησ τριετοϑσ περιϐδου τησ ιςχϑοσ του 
λϐγου αποκλειςμοϑ (παραγρϊφου 10 του ϊρθρου 73) ό η εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 3β 
του ϊρθρου 44 του ν. 3959/2011, ςϑμφωνα με την περ. γ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4 τησ παροϑςησ, 
αναλϑεται ςτο ςχετικϐ πεδύο που προβϊλλει κατϐπιν θετικόσ απϊντηςησ. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικϊ μϋςα53 

Α. Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ λϐγων αποκλειςμοϑ κατ’ ϊρθρο 2.2.3 και τησ πλόρωςησ των 
κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ κατϊ τισ παραγρϊφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικού 
φορεύσ προςκομύζουν τα δικαιολογητικϊ του παρϐντοσ. Η προςκϐμιςη των εν λϐγω δικαιολογητικών 
γύνεται κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 3.2 απϐ τον προςωρινϐ ανϊδοχο. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να 
ζητεύ απϐ προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να 
υποβϊλλουν ϐλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, ϐταν αυτϐ απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ 
διαδικαςύασ. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, 
αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατϐτητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ 
ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρϐςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε 
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, ϐπωσ εθνικϐ μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικϐ 
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςϑςτημα προεπιλογόσ. Η 
δόλωςη για την πρϐςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται  ςτο Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο 
ϑμβαςησ (ΕΕΕ), ςτο οπούο περιϋχονται επύςησ οι πληροφορύεσ που απαιτοϑνται για τον 
ςυγκεκριμϋνο ςκοπϐ, ϐπωσ η ηλεκτρονικό διεϑθυνςη τησ βϊςησ δεδομϋνων, τυχϐν δεδομϋνα 
αναγνώριςησ και, κατϊ περύπτωςη, η απαραύτητη δόλωςη ςυναύνεςησ.  

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, ϐταν η αναθϋτουςα αρχό που 
ϋχει αναθϋςει τη ςϑμβαςη διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ και αυτϊ εξακολουθοϑν να 
ιςχϑουν. 

Επιςημαύνεται ϐτι γύνονται αποδεκτϋσ: 

 οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παροϑςα Διακόρυξη, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ ϋωσ 
τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ, 

 οι υπεϑθυνεσ δηλώςεισ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ για την 
υποβολό των δικαιολογητικών. ημειώνεται ϐτι δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ 
υπογραφόσ τουσ. 

Β. 1. Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λϐγων αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.3 οι 
προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αντύςτοιχα τα  δικαιολογητικϊ που αναφϋρονται  
παρακϊτω. 

α) για την παρϊγραφο 2.2.3.1 απϐςπαςμα του ςχετικοϑ μητρώου, ϐπωσ του ποινικοϑ μητρώου ό, 
ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδϑναμο ϋγγραφο που εκδύδεται απϐ αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του 
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ 
φορϋασ, απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι πληροϑνται αυτϋσ οι προϒποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ 
τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του. Η υποχρϋωςη προςκϐμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ 
αφορϊ και ςτα μϋλη του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του εν λϐγω οικονομικοϑ 
φορϋα ό ςτα πρϐςωπα που ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ 
κατϊ τα ειδικϐτερα αναφερϐμενα ςτην ωσ ϊνω παρϊγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παρϊγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια αρχό του οικεύου 
κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να εύναι εν ιςχϑ κατϊ το χρϐνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη 
που δεν αναφϋρεται ςε αυτϐ χρϐνοσ ιςχϑοσ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την 
υποβολό του. 

Ιδύωσ οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν: 

i) Για την απϐδειξη τησ εκπλόρωςησ των φορολογικών υποχρεώςεων τησ παραγρϊφου 2.2.3.2 
περύπτωςη (α) αποδεικτικϐ ενημερϐτητασ εκδιδϐμενο απϐ την Α.Α.Δ.Ε. . Όταν μϐνο μικρϊ ποςϊ των 
φϐρων δεν ϋχουν καταβληθεύ, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.3.3 περ. β τησ παροϑςασ, 
προςκομύζεται απϐ τον οικονομικϐ φορϋα βεβαύωςη οφειλόσ απϐ την ΑΑΔΕ. 

ii) Για την απϐδειξη τησ εκπλόρωςησ των υποχρεώςεων προσ τουσ οργανιςμοϑσ κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ τησ παραγρϊφου 2.2.3.2 περύπτωςη α’ πιςτοποιητικϐ εκδιδϐμενο απϐ τον e-ΕΥΚΑ . Όταν 
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μϐνο μικρϊ ποςϊ των αςφαλιςτικών ειςφορών δεν ϋχουν καταβληθεύ, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 
2.2.3.3 περ. β τησ παροϑςασ, προςκομύζεται απϐ τον οικονομικϐ φορϋα βεβαύωςη οφειλόσ απϐ τον 
ΕΥΚΑ. 

iii) Για την παρϊγραφο 2.2.3.2 περύπτωςη α’, πλϋον των ωσ ϊνω πιςτοποιητικών, υπεϑθυνη δόλωςη 
ϐτι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ για την 
αθϋτηςη των υποχρεώςεών τουσ ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ. 

γ) για την παρϊγραφο 2.2.3.4 περύπτωςη β΄ πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια αρχό του 
οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του.  

Ιδύωσ οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν: 

i) Ενιαύο Πιςτοποιητικϐ Δικαςτικόσ Υερεγγυϐτητασ απϐ το αρμϐδιο Πρωτοδικεύο, απϐ το οπούο 
προκϑπτει ϐτι δεν τελοϑν υπϐ πτώχευςη, πτωχευτικϐ ςυμβιβαςμϐ ό υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη ό 
δικαςτικό εκκαθϊριςη ό ϐτι δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομύζεται 
επιπλϋον και πιςτοποιητικϐ του Γ.Ε.Μ.Η. περύ μη ϋκδοςησ απϐφαςησ λϑςησ ό κατϊθεςησ αύτηςησ 
λϑςησ του νομικοϑ προςώπου, ενώ για τισ ΕΠΕ προςκομύζεται επιπλϋον πιςτοποιητικϐ μεταβολών. 

ii) Πιςτοποιητικϐ του Γ.Ε.Μ.Η. απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι το νομικϐ πρϐςωπο δεν ϋχει λυθεύ και 
τεθεύ υπϐ εκκαθϊριςη με απϐφαςη των εταύρων.  

iii) Εκτϑπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ” απϐ την ηλεκτρονικό πλατφϐρμα τησ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςϐδων, ϐπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο taxisnet, απϐ την οπούα να 
προκϑπτει η μη αναςτολό τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητϊσ τουσ. 

Προκειμϋνου για τα ςωματεύα και τουσ ςυνεταιριςμοϑσ, το Ενιαύο Πιςτοποιητικϐ Δικαςτικόσ 
Υερεγγυϐτητασ εκδύδεται για τα ςωματεύα απϐ το αρμϐδιο Πρωτοδικεύο, και για τουσ ςυνεταιριςμοϑσ 
για το χρονικϐ διϊςτημα ϋωσ τισ 31.12.2019 απϐ το Ειρηνοδικεύο και μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα 
απϐ το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4, υπεϑθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ 
οικονομικοϑ φορϋα ϐτι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ του οι οριζϐμενοι ςτην παρϊγραφο λϐγοι 
αποκλειςμοϑ. 

ε) για την παρϊγραφο 2.2.3.9. υπεϑθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικοϑ φορϋα περύ μη 
επιβολόσ ςε βϊροσ του τησ κϑρωςησ του οριζϐντιου αποκλειςμοϑ, ςϑμφωνα τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ 
νομοθεςύασ. 

B. 2. Για την απϐδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.4. (απϐδειξη καταλληλϐτητασ για την ϊςκηςη 
επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ) προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη του οικεύου 
επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι 
εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη 
του αντύςτοιχου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ μητρώου του Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ 
του ν. 4412/2016, με το οπούο πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό τουσ ςε αυτϐ και αφετϋρου το ειδικϐ 
επϊγγελμϊ τουσ. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ 
μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν 
προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ 
δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ 
οργανιςμοϑ τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ ϐτι 
δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ϐτι αςκεύ τη δραςτηριϐτητα που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του 
αντικειμϋνου τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ. 

Οι  εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο 
Βιοτεχνικϐ ό Εμπορικϐ ό Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο ό ςτο Μητρώο Καταςκευαςτών Αμυντικοϑ 
Τλικοϑ ό πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την οικεύα υπηρεςύα του Γ.Ε.Μ.Η.  

Επιςημαύνεται ϐτι, τα δικαιολογητικϊ που αφοροϑν ςτην απϐδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.4 
(απϐδειξη καταλληλϐτητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ) γύνονται αποδεκτϊ, 
εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ, εκτϐσ εϊν, 
ςϑμφωνα με τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ αυτών, φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρϐνο ιςχϑοσ. 
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Β.3. Για την απϐδειξη τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ τησ παραγρϊφου 2.2.5 οι 
οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν οποιοδόποτε κατϊλληλο ϋγγραφο το οπούο αποδεικνϑει τα 
ανωτϋρω. 

Β.4. Για την απϐδειξη τησ τεχνικόσ ικανϐτητασ τησ παραγρϊφου 2.2.6 οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομύζουν: οποιοδόποτε κατϊλληλο ϋγγραφο το οπούο αποδεικνϑει τα ανωτϋρω. 

Β.5. Για την απϐδειξη τησ ςυμμϐρφωςόσ τουσ με πρϐτυπα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ και πρϐτυπα 
περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ τησ παραγρϊφου 2.2.7 οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα 
αντύςτοιχα πρϐτυπα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ. 

Β.6. Για την απϐδειξη τησ νϐμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι 
νομικϐ πρϐςωπο και εγγρϊφεται υποχρεωτικϊ ό προαιρετικϊ, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, και 
δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ μεταβολϋσ τησ ςε αρμϐδια αρχό (πχ ΓΕΜΗ), προςκομύζει ςχετικϐ 
πιςτοποιητικϐ ιςχϑουςασ εκπροςώπηςησ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) 
εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό του,  εκτϐσ αν αυτϐ φϋρει ςυγκεκριμϋνο χρϐνο ιςχϑοσ. 

Ειδικϐτερα για τουσ ημεδαποϑσ οικονομικοϑσ φορεύσ προςκομύζονται: 

i) για την απϐδειξη τησ νϐμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι 
νομικϐ πρϐςωπο και υποχρεοϑται, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, να δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ 
μεταβολϋσ τησ ςτο ΓΕΜΗ, προςκομύζει ςχετικϐ πιςτοποιητικϐ ιςχϑουςασ εκπροςώπηςησ, το οπούο 
πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό του.   

 ii) Για την απϐδειξη τησ νϐμιμησ ςϑςταςησ και των μεταβολών του νομικοϑ προςώπου γενικϐ 
πιςτοποιητικϐ μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφϐςον ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό 
του. 

 τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςϑςταςησ και νϐμιμησ 
εκπροςώπηςησ (ϐπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, αποφϊςεισ 
ςυγκρϐτηςησ οργϊνων διούκηςησ ςε ςώμα, κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του οικονομικοϑ 
φορϋα), ςυνοδευϐμενα απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του νϐμιμου εκπροςώπου ϐτι εξακολουθοϑν να 
ιςχϑουν κατϊ την υποβολό τουσ. 

ε περύπτωςη που για τη διενϋργεια τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ϋχουν χορηγηθεύ εξουςύεσ 
ςε πρϐςωπο πλϋον αυτών που αναφϋρονται ςτα παραπϊνω ϋγγραφα, προςκομύζεται επιπλϋον 
απϐφαςη- πρακτικϐ του αρμοδύου καταςτατικοϑ οργϊνου διούκηςησ του νομικοϑ προςώπου με την 
οπούα χορηγόθηκαν οι ςχετικϋσ εξουςύεσ. Όςον αφορϊ τα φυςικϊ πρϐςωπα, εφϐςον ϋχουν χορηγηθεύ 
εξουςύεσ ςε τρύτα πρϐςωπα, προςκομύζεται εξουςιοδϐτηςη του οικονομικοϑ φορϋα. 

Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα προβλεπϐμενα, κατϊ τη νομοθεςύα τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ, αποδεικτικϊ ϋγγραφα, και εφϐςον δεν προβλϋπονται, υπεϑθυνη δόλωςη του νϐμιμου 
εκπροςώπου, απϐ την οπούα αποδεικνϑονται τα ανωτϋρω ωσ προσ τη νϐμιμη ςϑςταςη, μεταβολϋσ και 
εκπροςώπηςη του οικονομικοϑ φορϋα. 

Οι ωσ ϊνω υπεϑθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη 
τησ πρϐςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. 

Απϐ τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκϑπτουν η νϐμιμη ςϑςταςη  του οικονομικοϑ φορϋα, ϐλεσ οι 
ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρϐςωπο/α που δεςμεϑει/ουν νϐμιμα την εταιρύα 
κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ (νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ 
κλπ.), τυχϐν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα 
του/των ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νϐμιμου εκπροςώπου. 

Β.7. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ που προβλϋπονται απϐ 
τισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ εθνικϋσ διατϊξεισ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ 
που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ 
VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μποροϑν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ 
πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ την αρμϐδια αρχό ό το πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ 
τον αρμϐδιο οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ.  
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τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν 
λϐγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λϐγω 
κατϊλογο.  

Η πιςτοποιοϑμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλϐγουσ απϐ τουσ αρμϐδιουσ οργανιςμοϑσ ό το 
πιςτοποιητικϐ, που εκδύδεται απϐ τον οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλϐτητασ 
ϐςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλϑπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το 
πιςτοποιητικϐ.  

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ απαλλϊςςονται απϐ την 
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ τουσ.  

Β.8. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, 
κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςϑμφωνα 
με τα ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. την περύπτωςη που οικονομικϐσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, 
ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.8 για την απϐδειξη ϐτι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ 
πϐρουσ, προςκομύζει, ιδύωσ, ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη των φορϋων αυτών για τον ςκοπϐ αυτϐ . 

2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ   

2.3.1 Κριτόριο ανϊθεςησ54  

Κριτόριο ανϊθεςησ55 τησ ϑμβαςησ56 εύναι  η  πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ βϊςει τιμόσ57 ,το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ ϋκπτωςησ ςτην διαμορφοϑμενη μϋςη τιμό 
λιανικόσ πώληςησ του καυςύμου την ημϋρα παρϊδοςησ τησ περιοχόσ, του Παρατηρητηρύου Σιμών 
Τγρών Καυςύμων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικϐτητασ (ϊρθρο 63 του Ν. 4257/2014) 
. 

2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτην παροϑςα Διακόρυξη για το 
ςϑνολο τησ προκηρυχθεύςασ ποςϐτητασ τησ προμόθειασ ανϊ εύδοσ .  

Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ  

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ 
ψηφιακϊ εύτε απϐ ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που αποτελοϑν την ϋνωςη, εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ 
τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη 
και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξϑ τουσ) κϊθε 
μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ58. 

Οι οικονομικού φορεύσ μποροϑν να αποςϑρουν την προςφορϊ τουσ, πριν την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ προςφορϊσ, χωρύσ να απαιτεύται ϋγκριςη εκ μϋρουσ του αποφαινομϋνου οργϊνου τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, υποβϊλλοντασ ϋγγραφη ειδοπούηςη προσ την αναθϋτουςα αρχό μϋςω τησ 
λειτουργικϐτητασ «Επικοινωνύα» του ΕΗΔΗ. 

2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών  

Φρϐνοσ και τρϐποσ υποβολόσ Προςφορών  

2.4.2.1. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται απϐ τουσ ενδιαφερϐμενουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ 
πϑλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζει 
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η παροϑςα διακόρυξη (ϊρθρο 1.5), ςτην Ελληνικό Γλώςςα, ςε ηλεκτρονικϐ φϊκελο, ςϑμφωνα με τα 
αναφερϐμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδύωσ ϊρθρα 36 και 37 και την Τπουργικό Απϐφαςη αριθμ. 
Π1/2390/2013 (ΥΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του 
Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.)» 59 60. 

Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμϐ οι ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν 
ψηφιακό υπογραφό, χορηγοϑμενη απϐ πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ υπογραφόσ και να 
εγγραφοϑν ςτο ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πϑλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντασ την κατωτϋρω διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 3 παρ. 3.2 ϋωσ 3.4 τησ  Τπουργικόσ 
Απϐφαςησ αριθμ. Π1/2390/2013 (ΥΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ 
λειτουργύασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.)» 

2.4.2.2. Ο χρϐνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα μϋςω του 
ςυςτόματοσ βεβαιώνεται αυτϐματα απϐ το ςϑςτημα με υπηρεςύεσ χρονοςόμανςησ, ςϑμφωνα με τα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το ϊρθρο 6 τησ ωσ ϊνω Τπουργικόσ Απϐφαςησ. 

Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατϐτητα υποβολόσ 
προςφορϊσ ςτο ϑςτημα. ε περιπτώςεισ τεχνικόσ αδυναμύασ λειτουργύασ του ΕΗΔΗ, η 
αναθϋτουςα αρχό θα ρυθμύςει τα τησ ςυνϋχειασ του διαγωνιςμοϑ με ςχετικό ανακούνωςό τησ61. 

2.4.2.3. Οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν με την προςφορϊ τουσ τα ακϐλουθα:  

(α) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ –Σεχνικό Προςφορϊ» ςτον οπούο 
περιλαμβϊνονται τα κατϊ περύπτωςη απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ και η τεχνικό προςφορϊ  
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και την παροϑςα. 

(β) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη  «Οικονομικό Προςφορϊ» ςτον οπούο  περιλαμβϊνεται η 
οικονομικό προςφορϊ του οικονομικοϑ φορϋα και τα κατϊ περύπτωςη απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ.  

Απϐ τον προςφϋροντα ςημαύνονται με χρόςη του ςχετικοϑ πεδύου του ςυςτόματοσ τα ςτοιχεύα εκεύνα 
τησ προςφορϊσ του που ϋχουν εμπιςτευτικϐ χαρακτόρα62, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 21 
του ν. 4412/16 . Εφϐςον ϋνασ οικονομικϐσ φορϋασ χαρακτηρύζει πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λϐγω 
ϑπαρξησ τεχνικοϑ ό εμπορικοϑ απορρότου, ςτη ςχετικό δόλωςό του, αναφϋρει ρητϊ ϐλεσ τισ ςχετικϋσ 
διατϊξεισ νϐμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικϐτητα τησ ςυγκεκριμϋνησ 
πληροφορύασ. 

Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερϐμενεσ 
ποςϐτητεσ, την οικονομικό προςφορϊ και τα ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ που 
χρηςιμοποιοϑνται για την αξιολϐγηςό τησ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικού φορεύσ ςυντϊςςουν την τεχνικό και οικονομικό τουσ προςφορϊ 
ςυμπληρώνοντασ τισ αντύςτοιχεσ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φϐρμεσ του ςυςτόματοσ. την ςυνϋχεια το 
ςϑςτημα παρϊγει τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα τα οπούα υπογρϊφοντα ψηφιακϊ και υποβϊλλονται 
απϐ τον προςφϋροντα.  Σα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του 
ςυςτόματοσ και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχεύου pdf (το οπούο θα υπογραφεύ ηλεκτρονικϊ) 
πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη το ςύςτημα παρϊγει ςχετικό μόνυμα και ο προςφϋρων 
καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το ηλεκτρονικό αρχεύο pdf]   

2.4.2.5. Ειδικϐτερα, ϐςον αφορϊ τα ςυνημμϋνα ηλεκτρονικϊ αρχεύα τησ προςφορϊσ, οι Οικονομικού 
Υορεύσ τα καταχωρύζουν ςτουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του Τποςυςτόματοσ, ωσ εξόσ : 

Σα ϋγγραφα που καταχωρύζονται ςτην ηλεκτρονικό προςφορϊ, και δεν απαιτεύται να προςκομιςθοϑν 
και ςε ϋντυπη μορφό, γύνονται αποδεκτϊ κατϊ περύπτωςη, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτισ 
διατϊξεισ:  
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α) εύτε των ϊρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περύ ηλεκτρονικών δημοςύων εγγρϊφων 
που φϋρουν ηλεκτρονικό υπογραφό ό ςφραγύδα και, εφϐςον πρϐκειται για αλλοδαπϊ δημϐςια 
ηλεκτρονικϊ ϋγγραφα, εϊν φϋρουν επιςημεύωςη e-Apostille  

β) εύτε των ϊρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περύ ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγρϊφων που 
φϋρουν ηλεκτρονικό υπογραφό ό ςφραγύδα  

γ) εύτε του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) εύτε τησ παρ. 2 του ϊρθρου 37 του ν. 4412/2016, περύ χρόςησ ηλεκτρονικών υπογραφών ςε 
ηλεκτρονικϋσ διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων,   

ε) εύτε τησ παρ. 8 του ϊρθρου 92 του ν. 4412/2016, περύ ςυνυποβολόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ ςτην 
περύπτωςη απλόσ φωτοτυπύασ ιδιωτικών εγγρϊφων.  

Επιπλϋον, δεν προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό τα ΥΕΚ και ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και 
ϊλλα ϋντυπα, εταιρικϊ ό μη, με ειδικϐ τεχνικϐ περιεχϐμενο, δηλαδό ϋντυπα με αμιγώσ τεχνικϊ 
χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ αριθμοϑσ, αποδϐςεισ ςε διεθνεύσ μονϊδεσ, μαθηματικοϑσ τϑπουσ και ςχϋδια. 

Ειδικϐτερα, τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό του Οικονομικοϑ Υορϋα ςτη διαδικαςύα 
καταχωρύζονται απϐ αυτϐν ςε μορφό ηλεκτρονικών αρχεύων με μορφϐτυπο PDF.  

Εντϐσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών απϐ την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων  
προςκομύζονται με ευθϑνη του οικονομικοϑ φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε 
κλειςτϐ-οϑσ φϊκελο-ουσ, ςτον οπούο αναγρϊφεται ο αποςτολϋασ και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό 
Διαγωνιςμοϑ του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ, τα ςτοιχεύα τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ του, τα οπούα 
απαιτεύται να προςκομιςθοϑν ςε πρωτϐτυπη μορφό. Σϋτοια ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ ενδεικτικϊ 
εύναι : 

α) η πρωτϐτυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, πλην των περιπτώςεων που αυτό εκδύδεται 
ηλεκτρονικϊ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, 

β) αυτϊ που δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικϊ ϋγγραφα τα οπούα δεν  ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο ό δεν φϋρουν θεώρηςη απϐ 
υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α τησ παρ. 2 του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 ό δεν 
ςυνοδεϑονται απϐ υπεϑθυνη δόλωςη για την ακρύβειϊ τουσ, καθώσ και 

δ) τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋντυπα ϋγγραφα που φϋρουν την επιςημεύωςη τησ Φϊγησ (Apostille), ό 
προξενικό θεώρηςη και δεν ϋχουν επικυρωθεύ  απϐ δικηγϐρο.  

ε περύπτωςη μη υποβολόσ ενϐσ ό περιςςϐτερων απϐ τα ωσ ϊνω ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που 
υποβϊλλονται ςε ϋντυπη μορφό, πλην τησ πρωτϐτυπησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, η αναθϋτουςα αρχό 
δϑναται να ζητόςει τη ςυμπλόρωςη και υποβολό τουσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφϐςον ςυντϊςςονται ςε κρϊτη που ϋχουν 
προςχωρόςει ςτην ωσ ϊνω υνθόκη, ϊλλωσ φϋρουν προξενικό θεώρηςη. Απαλλϊςςονται απϐ την 
απαύτηςη επικϑρωςησ (με Apostille ό Προξενικό Θεώρηςη) αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα ϐταν 
καλϑπτονται απϐ διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ που ϋχει ςυνϊψει η Ελλϊδα (ενδεικτικϊ «ϑμβαςη 
νομικόσ ςυνεργαςύασ μεταξϑ Ελλϊδασ και Κϑπρου – 05.03.1984» (κυρωτικϐσ ν.1548/1985, «ϑμβαςη 
περύ απαλλαγόσ απϐ την επικϑρωςη οριςμϋνων πρϊξεων και εγγρϊφων – 15.09.1977» (κυρωτικϐσ 
ν.4231/2014)). Επύςησ απαλλϊςςονται απϐ την απαύτηςη επικϑρωςησ ό παρϐμοιασ διατϑπωςησ 
δημϐςια ϋγγραφα που εκδύδονται απϐ τισ αρχϋσ κρϊτουσ μϋλουσ που υπϊγονται ςτον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλοϑςτευςη των απαιτόςεων για την υποβολό οριςμϋνων δημοςύων εγγρϊφων 
ςτην ΕΕ, ϐπωσ, ενδεικτικϊ,  το λευκϐ ποινικϐ μητρώο, υπϐ τον ϐρο ϐτι τα ςχετικϊ με το γεγονϐσ αυτϐ 
δημϐςια ϋγγραφα εκδύδονται για πολύτη τησ Ϊνωςησ απϐ τισ αρχϋσ του κρϊτουσ μϋλουσ τησ 
ιθαγϋνειϊσ του. 

Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ απϐ 
αλλοδαπϋσ αρχϋσ και ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτην παρ. 2 περ. 
β του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε ωσ 
ϊνω με το ϊρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
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Οι πρωτϐτυπεσ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ, πλην των εγγυόςεων που εκδύδονται ηλεκτρονικϊ, 
προςκομύζονται, με ευθϑνη του οικονομικοϑ φορϋα, ςε κλειςτϐ φϊκελο, ςτον οπούο αναγρϊφεται ο 
αποςτολϋασ, τα ςτοιχεύα του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, το 
αργϐτερο πριν την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών που ορύζεται ςτην παρ. 3.1 
τησ παροϑςασ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, μετϊ απϐ γνώμη τησ Επιτροπόσ 
Διαγωνιςμοϑ.   

Η προςκϐμιςη των εγγυόςεων ςυμμετοχόσ πραγματοποιεύται εύτε με κατϊθεςη του ωσ ϊνω φακϋλου 
ςτην υπηρεςύα πρωτοκϐλλου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εύτε με την αποςτολό του ταχυδρομικώσ, επύ 
αποδεύξει. Σο βϊροσ απϐδειξησ τησ ϋγκαιρησ προςκϐμιςησ φϋρει ο οικονομικϐσ φορϋασ. Σο 
εμπρϐθεςμο αποδεικνϑεται με την επύκληςη του αριθμοϑ πρωτοκϐλλου ό την προςκϐμιςη του 
ςχετικοϑ αποδεικτικοϑ αποςτολόσ κατϊ περύπτωςη. 

 την περύπτωςη που επιλεγεύ η αποςτολό του φακϋλου τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ ταχυδρομικώσ,  ο 
οικονομικϐσ φορϋασ αναρτϊ, εφϐςον δεν διαθϋτει αριθμϐ ϋγκαιρησ ειςαγωγόσ του φακϋλου του ςτο 
πρωτϐκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, το αργϐτερο ϋωσ την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ των 
προςφορών, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ «Επικοινωνύα», τα ςχετικϐ αποδεικτικϐ ςτοιχεύο 
προςκϐμιςησ (αποδεικτικϐ κατϊθεςησ ςε υπηρεςύεσ ταχυδρομεύου- ταχυμεταφορών),  προκειμϋνου 
να ενημερώςει την αναθϋτουςα αρχό περύ τησ τόρηςησ τησ υποχρϋωςόσ του ςχετικϊ με την 
(εμπρϐθεςμη) προςκϐμιςη τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ του ςτον παρϐντα διαγωνιςμϐ. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ- Σεχνικό Προςφορϊ»  

2.4.3.1 Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την ςυμμετοχό των προςφερϐντων ςτη διαγωνιςτικό 
διαδικαςύα περιλαμβϊνουν63:  

α) το Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ), ϐπωσ προβλϋπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του 
ϊρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη με την οπούα ο οικονομικϐσ 
φορϋασ δϑναται να διευκρινύζει τισ πληροφορύεσ που παρϋχει με το ΕΕΕ ςϑμφωνα με την παρ. 9 του 
ύδιου ϊρθρου, β) την εγγϑηςη ςυμμετοχόσ, ϐπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ 
παραγρϊφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντύςτοιχα τησ παροϑςασ διακόρυξησ. 

 Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικϐ υπϐδειγμα ΕΕΕ, το οπούο αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ 
τησ παροϑςασ διακόρυξησ ωσ Παρϊρτημα αυτόσ.  

Η ςυμπλόρωςό του δϑναται να πραγματοποιηθεύ με χρόςη του υποςυςτόματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβϊςιμου μϋςω τησ Διαδικτυακόσ Πϑλησ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ, ό ϊλλησ 
ςχετικόσ ςυμβατόσ πλατφϐρμασ υπηρεςιών διαχεύριςησ ηλεκτρονικών ΕΕΕ. Οι Οικονομικού Υορεύσ 
δϑνανται για αυτϐ το ςκοπϐ να αξιοποιόςουν το αντύςτοιχο ηλεκτρονικϐ αρχεύο με μορφϐτυπο XML 
που αποτελεύ επικουρικϐ ςτοιχεύο των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ.  

Σο ςυμπληρωμϋνο απϐ τον Οικονομικϐ Υορϋα ΕΕΕ, καθώσ και η τυχϐν ςυνοδευτικό αυτοϑ υπεϑθυνη 
δόλωςη, υποβϊλλονται ςϑμφωνα με την περύπτωςη δ΄ τησ παραγρϊφου 2.4.2.5 τησ παροϑςασ, ςε 
ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο ηλεκτρονικϐ αρχεύο με μορφϐτυπο PDF.  

Αναλυτικϋσ οδηγύεσ και πληροφορύεσ για το θεςμικϐ πλαύςιο, τον τρϐπο χρόςησ και ςυμπλόρωςησ 
ηλεκτρονικών ΕΕΕ και τησ χρόςη του υποςυςτόματοσ Promitheus ESPDint εύναι αναρτημϋνεσ ςε 
ςχετικό θεματικό ενϐτητα ςτη Διαδικτυακό Πϑλη (www.promitheus.gov.gr 

 

β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ϐπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα ϊρθρα  2.1.5 
και 2.2.2 αντύςτοιχα τησ παροϑςασ διακόρυξησ. 

Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ προςκομύζεται ςε ϋντυπη μορφό (πρωτϐτυπο) εντϐσ τριών (3) 
εργαςύμων ημερών απϐ την ηλεκτρονικό υποβολό. 

το παρϊρτημα IV τησ παροϑςασ  επιςυνϊπτεται υπϐδειγμα εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ. 
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γ) ϊδεια λειτουργύασ πρατηρύου καυςύμων με το ςϑςτημα ειςροών-εκροών απϐ την αρμϐδια – 
ςϑμφωνα με την νομοθεςύα – υπηρεςύα και ϊδεια εμπορύασ αργοϑ πετρελαύου και πετρελαιοειδών 
προώϐντων (Ν.3054/2002) (ςε περύπτωςη η προςφορϊ αφορϊ και καϑςιμα)  με το ςϑςτημα ειςροών-
εκροών. 

2.4.3.2 H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλϑπτει ϐλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ που 
ϋχουν τεθεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό με το κεφϊλαιο “Απαιτόςεισ-Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ” του 
Παραρτόματοσ  Ι τησ Διακόρυξησ , περιγρϊφοντασ ακριβώσ πώσ οι ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ και 
προδιαγραφϋσ πληροϑνται. Περιλαμβϊνει ιδύωσ τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, βϊςει των οπούων θα 
αξιολογηθεύ η καταλληλϐλητα των προςφερϐμενων ειδών, με βϊςη το κριτόριο ανϊθεςησ, ςϑμφωνα 
με τα αναλυτικώσ αναφερϐμενα ςτο ωσ ϊνω Παρϊρτημα64 65.  

Οι διαγωνιζϐμενοι υποχρεοϑνται να ςυμπεριλϊβουν ςτην προςφορϊ τουσ, ςε ψηφιακό μορφό, ϐχι 
ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα, τα ςχετικϊ τεχνικϊ φυλλϊδια - Prospectus, των προώϐντων που 
προςφϋρουν. Σα ςυνημμϋνα ςτην τεχνικό προςφορϊ ϋντυπα και λοιπϊ τεχνικϊ ςτοιχεύα, μπορεύ να 
εύναι ςε αναγνωριςμϋνη απϐ την Ευρωπαώκό  Ϊνωςη γλώςςα, κατϊ προτύμηςη ςτην Αγγλικό και 
επιθυμητϊ ςε  απλό μετϊφραςη ςτην Ελληνικό. 

Ο φϊκελοσ τεχνικόσ προςφορϊσ περιϋχει τα ϋγγραφα και τα δικαιολογητικϊ που τεκμηριώνουν την 
τεχνικό επϊρκεια, ςϑμφωνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του Παραρτόματοσ Ι τησ παροϑςασ, εύναι 
υποχρεωτικϋσ, επύ ποινό αποκλειςμοϑ, για ϐλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ. 

2.4.3.3.Τπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 1599/1986, ςτην οπούα να αναγρϊφεται ϐτι ο υποψόφιοσ 
οικονομικϐσ φορϋασ αποδϋχεται ανεπιφϑλακτα τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ διακόρυξησ. 

2.4.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ 
οικονομικών προςφορών 

τον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη ΄΄Οικονομικό Προςφορϊ΄΄ περιλαμβϊνεται η οικονομικό προςφορϊ 
του προςφϋροντα, η οπούα  υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ επύ ποινό αποκλειςμού. 

Η οικονομικό προςφορϊ, ςυντϊςςεται ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα 
ςυςτόματοσ με την προςφερϐμενη τιμό. 

την ςυνϋχεια, το ςϑςτημα παρϊγει ςχετικϐ ηλεκτρονικϐ αρχεύο, ςε μορφό .pdf, το οπούο 
υπογρϊφεται ψηφιακϊ επύ ποινό αποκλειςμού, επύςησ και υποβϊλλεται απϐ τον ύδιο τον 
προςφϋροντα ςε περύπτωςη φυςικοϑ προςώπου ό τον νϐμιμο εκπρϐςωπϐ του ςε περύπτωςη νομικοϑ 
προςώπου ό τον κοινϐ εκπρϐςωπο των μελών ςε περύπτωςη ϋνωςησ προμηθευτών. Σα ςτοιχεύα που 
περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του ςυςτόματοσ και του παραγϐμενου ψηφιακϊ 
υπογεγραμμϋνου ηλεκτρονικοϑ αρχεύου πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη, το ςϑςτημα 
παρϊγει ςχετικϐ μόνυμα και ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το ηλεκτρονικϐ αρχεύο pdf. 

Η Οικονομικό Προςφορϊ ςυντϊςςεται με κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ απϐ οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊσ βϊςει τιμόσ υπολογιζϐμενη με το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ ϋκπτωςησ ςτην 
διαμορφοϑμενη μϋςη τιμό λιανικόσ πώληςησ του καυςύμου την ημϋρα παρϊδοςησ τησ περιοχόσ 
(Νομϐσ Γρεβενών), του Παρατηρητηρύου Σιμών Τγρών Καυςύμων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και 
Ανταγωνιςτικϐτητασ (ϊρθρο 63 του Ν. 4257/2014) . 

 

 Για την προμόθεια των καυςύμων οι ςυμμετϋχοντεσ μπορούν να υποβϊλλουν προςφορϊ 
εύτε για το ςύνολο των προσ προμόθεια καυςύμων, εύτε για το κϊθε εύδοσ χωριςτϊ. Δηλαδό θα 
γύνονται αποδεκτϋσ και οι προςφορϋσ που αναφϋρονται μόνο για ϋνα εύδοσ καυςύμου, με την 
προώπόθεςη ότι θα καλύπτουν όλη την ποςότητα του κϊθε προςφερόμενου εύδουσ καυςύμου 
που αναγρϊφεται ςτον ενδεικτικό προώπολογιςμό. Δεν θα λαμβϊνεται υπόψη προςφορϊ, η 
οπούα θα δύδεται για μϋροσ μόνο των ποςοτότων του κϊθε εύδουσ καυςύμου. 

Η τιμό του προσ προμόθεια εύδουσ δύνεται  ςε ευρώ 
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Α. Σιμϋσ 

 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΑ ΚΑΤΙΜΑ 

Για τα υγρϊ καϑςιμα εφϐςον ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα οικονομικόσ προςφορϊσ του ΕΗΔΗ 
δεν μπορεύ να αποτυπωθεύ ποςοςτϐ ϋκπτωςησ, για λϐγουσ ςϑγκριςησ των προςφορών απϐ το 
ςϑςτημα, ςτην ωσ ϊνω ηλεκτρονικό φϐρμα, οι ςυμμετϋχοντεσ θα ςυμπληρώςουν ωσ τιμό προςφορϊσ 
την τιμό, με τρύα (3) δεκαδικϊ ψηφύα (αριθμϐ) που προκϑπτει μετϊ την αφαύρεςη του ποςοςτοϑ τησ 
ϋκπτωςησ που προςφϋρουν απϐ την τιμό αναφορϊσ  που προςφϋρουν απϐ την τιμό αναφορϊσ που 
τύθεται ςτην παροϑςα διακόρυξη. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Σιμό Αναφορϊσ βενζύνησ αμϐλυβδησ: 1,451€ χωρύσ ΥΠΑ 

Σιμό Αναφορϊσ πετρελαύου κύνηςησ: 1,008 € χωρύσ ΥΠΑ 

 

Παρϊδειγμα: Ϊςτω ϐτι ο ςυμμετϋχων θϋλει να προςφϋρει ϋκπτωςη επύ τησ τιμόσ (ϐπωσ ακριβώσ 
ζητεύται απϐ τη διακόρυξη) 2%. την ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ του 
ςυςτόματοσ θα ςυμπληρώςει ωσ τιμό προςφορϊσ 

1,451 – (1,451 Φ 0,02) = 1,422€ χωρύσ ΥΠΑ 

1,008 – (1,008 Φ 0,02) = 0,988€ χωρύσ ΥΠΑ 

Δηλαδό το προςφερϐμενο ποςοςτϐ ϋκπτωςησ, ϋχει αποτυπωθεύ ϋμμεςα ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ 
φϐρμεσ του ςυςτόματοσ,  κατϊ τα διαλαμβανϐμενα ςτο ϊρθρο 11 παρ. 1.2.5 τησ αριθμ. Π1/2390/16-
10-2013 (Β΄2677) Απϐφαςησ Τπουργοϑ Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικϐτητασ.  

Οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ για την προμόθεια καυςύμων θα αναπροςαρμϐζονται ςϑμφωνα με το 
ποςοςτϐ ϋκπτωςησ ςτην διαμορφοϑμενη μϋςη τιμό λιανικόσ πώληςησ του καυςύμου την ημϋρα 
παρϊδοςησ τησ περιοχόσ, του Παρατηρητηρύου Σιμών Τγρών Καυςύμων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ 
και Ανταγωνιςτικϐτητασ (ϊρθρο 63 του Ν. 4257/2014). 

Η τιμό του προσ προμόθεια καυςύμου δύνεται ςε ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατϐ ςτην νϐμιμα 
διαμορφοϑμενη μϋςη τιμό λιανικόσ πώληςησ του καυςύμου την ημϋρα παρϊδοςησ τησ 
περιοχόσ, του Παρατηρητηρύου Σιμών Τγρών Καυςύμων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και 
Ανταγωνιςτικότητασ (ϊρθρο 63 του Ν. 4257/2014). 

την τιμό προςφορϊσ περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, 
ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα εκτϐσ απϐ το Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη των ειδών ςτον τϐπο και 
με τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. 

α) Κρϊτηςη 0,07% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φϐρων και κρατόςεων τησ 
αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ 
Δημοςύων υμβϊςεων επιβϊλλεται (ϊρθρο 4 Ν.4013/2011 ϐπωσ ιςχϑει).  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΗΔΗΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κρϊτηςη 2% υπϋρ ψυχικόσ Τγεύασ (ϊρθρο 24&6 Ν.3846/201 

δ) Κρϊτηςη 0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φϐρων και κρατόςεων τησ 
αρχικόσ καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών 
Προςφυγών βϊςει του Ν. 4412/2016 παρ. 3 του ϊρθρου 350.  

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπϐκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον αναλογικϐ τϋλοσ χαρτοςόμου 3% και ςτην 
επ’ αυτοϑ ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 
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Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπϐμενη απϐ την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη φϐρου 
ειςοδόματοσ αξύασ 1% επύ του καθαροϑ ποςοϑ. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ των διατϊξεων τησ κεύμενησ νομοθεςύασ περύ νϐμιμων κρατόςεων ό/και 
φϐρου ειςοδόματοσ ό οποιαδόποτε ϊλλη τροποπούηςη/ςυμπλόρωςη τυχϐν διατϊξεων, οι ϐροι τησ 
διακόρυξησ καθώσ και τησ ςϑμβαςησ που πρϐκειται να υπογραφεύ με τον ανϊδοχο, ςυμμορφώνονται 
με τισ νϋεσ διατϊξεισ. 

 

2.4.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών66   

Οι υποβαλλϐμενεσ προςφορϋσ ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ για διϊςτημα 
(δώδεκα) 12 μόνεσ από την επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού και δεν μπορεύ να 
υπερβαύνει τουσ (δώδεκα) 12 μόνεσ απϐ την επϐμενη τησ διενϋργειασ τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ. Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρϐνο ιςχϑοσ μικρϐτερο απϐ τον ανωτϋρω προβλεπϐμενο 
απορρύπτεται ωσ μη κανονικό. 

Η ιςχϑσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφϐςον τοϑτο ζητηθεύ απϐ την 
αναθϋτουςα αρχό, πριν απϐ τη λόξη τησ, με αντύςτοιχη παρϊταςη τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ 
ςυμμετοχόσ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την 
παρϊγραφο 2.2.2. τησ παροϑςασ, κατ' ανώτατο ϐριο για χρονικϐ διϊςτημα ύςο με την 
προβλεπϐμενη ωσ ϊνω αρχικό διϊρκεια. ε περύπτωςη αιτόματοσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για 
παρϊταςη τησ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, για τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ, που αποδϋχτηκαν την 
παρϊταςη, πριν τη λόξη ιςχϑοσ των προςφορών τουσ, οι προςφορϋσ ιςχϑουν και τουσ δεςμεϑουν  
για το επιπλϋον αυτϐ χρονικϐ διϊςτημα. 

Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρϐνου παρϊταςησ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, τα 
αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτϐσ αν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, 
κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ϐτι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημϐςιο 
ςυμφϋρον, οπϐτε οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μποροϑν να επιλϋξουν 
εύτε να παρατεύνουν την προςφορϊ και την εγγϑηςη ςυμμετοχόσ τουσ, εφϐςον τουσ ζητηθεύ πριν 
την πϊροδο του ανωτϋρω ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε ϐχι. την 
τελευταύα περύπτωςη, η διαδικαςύα ςυνεχύζεται με ϐςουσ παρατεύνουν τισ προςφορϋσ τουσ και 
αποκλεύονται οι λοιπού οικονομικού φορεύσ. 

ε περύπτωςη που λόξει ο χρϐνοσ ιςχϑοσ των προςφορών και δεν ζητηθεύ παρϊταςη τησ 
προςφορϊσ, η αναθϋτουςα αρχό δϑναται με αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ, εφϐςον η εκτϋλεςη τησ 
ςϑμβαςησ εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, να ζητόςει εκ των υςτϋρων απϐ τουσ οικονομικοϑσ 
φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα να παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ. 

 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών67 

H αναθϋτουςα αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολϐγηςησ των προςφορών, 
απορρύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ: 

α) η οπούα δεν υποβϊλλεται εμπρϐθεςμα, με τον τρϐπο και με το περιεχϐμενο που ορύζεται πιο πϊνω 
και ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 (Γενικού ϐροι υποβολόσ προςφορών), 2.4.2. (Φρϐνοσ και 
τρϐποσ υποβολόσ προςφορών), 2.4.3. (Περιεχϐμενο φακϋλων δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ 
προςφορϊσ), 2.4.4. (Περιεχϐμενο φακϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, τρϐποσ ςϑνταξησ και υποβολόσ 
οικονομικών προςφορών) , 2.4.5. (Φρϐνοσ ιςχϑοσ προςφορών), 3.1. (Αποςφρϊγιςη και αξιολϐγηςη 
προςφορών), 3.2 (Πρϐςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακϑρωςησ) τησ παροϑςασ,68  
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β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφϐςον αυτϊ δεν επιδϋχονται 
ςυμπλόρωςη ό διϐρθωςη ό εφϐςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διϐρθωςη, δεν ϋχουν αποκαταςταθεύ 
κατϊ την αποςαφόνιςη και την ςυμπλόρωςό τησ ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παροϑςησ 
διακόρυξησ, 

γ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτοϑμενεσ εξηγόςεισ, εντϐσ τησ 
προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό απϐ την αναθϋτουςα αρχό ςϑμφωνα 
με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παροϑςασ και το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οπούα εύναι εναλλακτικό προςφορϊ,  

ε) η οπούα υποβϊλλεται απϐ ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλλει δϑο ό περιςςϐτερεσ προςφορϋσ. Ο 
περιοριςμϐσ αυτϐσ ιςχϑει, υπϐ τουσ ϐρουσ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4 περ.γ τησ παροϑςασ ( περ. γ΄ τησ 
παρ. 4 του ϊρθρου73 του ν. 4412/2016) και ςτην περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων με κοινϊ 
μϋλη, καθώσ και ςτην περύπτωςη οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν εύτε αυτοτελώσ εύτε ωσ μϋλη 
ενώςεων.  

ζ) η οπούα εύναι υπϐ αύρεςη, 

θ) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητοϑνται απϐ τα ϋγγραφα τησ 
παροϑςησ διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ ϐρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ 
ςϑμβαςησ. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ   

3.1 Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη προςφορών69 

Σο πιςτοποιημϋνο ςτο ΕΗΔΗ, για την αποςφρϊγιςη των  προςφορών αρμϐδιο ϐργανο τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ότοι η επιτροπό διενϋργειασ/επιτροπό αξιολϐγηςησ, εφεξόσ Επιτροπό 
Διαγωνιςμού, προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των φακϋλων 
των προςφορών, κατϊ το ϊρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντασ τα εξόσ ςτϊδια: 

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπϐ)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ-Σεχνικό 
Προςφορϊ» μετϊ παρϋλευςη τριών (3) εργϊςιμων ημερών  απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ προςφορών και ςϑμφωνα με ϐςα ειδικώσ αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 1.5 τησ 
παροϑςασ διακόρυξησ. 

• Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπϐ)φακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ», κατϊ την ημερομηνύα 
και ώρα που θα ορύςει η αναθϋτουςα αρχό. 

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του φακϋλου «Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ», κατϊ την 
ημερομηνύα και ώρα που θα ορύςει η αναθϋτουςα αρχό 

το ςτϊδιο αυτϐ τα ςτοιχεύα των προςφορών που αποςφραγύζονται εύναι προςβϊςιμα μϐνο ςτα μϋλη 
τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ και την Αναθϋτουςα Αρχό. 

ε κϊθε ςτϊδιο τα ςτοιχεύα των προςφορών που αποςφραγύζονται εύναι καταρχόν προςβϊςιμα μϐνο 
ςτα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ και την Αναθϋτουςα Αρχό. 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών 

3.1.2.1 Μετϊ την κατϊ περύπτωςη ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών η Αναθϋτουςα Αρχό 
προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη αυτών, μϋςω των αρμϐδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ΕΗΔΗ οργϊνων τησ, 
εφαρμοζϐμενων κατϊ τα λοιπϊ των κειμϋνων διατϊξεων. 

Η αναθϋτουςα αρχό, τηρώντασ τισ αρχϋσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ, ζητϊ απϐ τουσ 
προςφϋροντεσ οικονομικοϑσ φορεύσ, ϐταν οι πληροφορύεσ ό η τεκμηρύωςη που πρϋπει να 
υποβϊλλονται εύναι ό εμφανύζονται ελλιπεύσ ό λανθαςμϋνεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων ςτο 
ΕΕΕ, ό ϐταν λεύπουν ςυγκεκριμϋνα ϋγγραφα, να υποβϊλλουν, να ςυμπληρώνουν, να αποςαφηνύζουν 
ό να ολοκληρώνουν τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ ό τεκμηρύωςη, εντϐσ προθεςμύασ ϐχι μικρϐτερησ των 
δϋκα (10) ημερών και ϐχι μεγαλϑτερησ των εύκοςι (20) ημερών απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε 
αυτοϑσ τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ. Η ςυμπλόρωςη ό η αποςαφόνιςη ζητεύται και γύνεται αποδεκτό 
υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι δεν τροποποιεύται η προςφορϊ του οικονομικοϑ φορϋα και ϐτι αφορϊ ςε 
ςτοιχεύα ό δεδομϋνα, των οπούων εύναι αντικειμενικϊ εξακριβώςιμοσ ο προγενϋςτεροσ χαρακτόρασ ςε 
ςχϋςη με το πϋρασ τησ καταληκτικόσ προθεςμύασ παραλαβόσ προςφορών. Σα ανωτϋρω ιςχϑουν κατ΄ 
αναλογύαν και για τυχϐν ελλεύπουςεσ δηλώςεισ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι βεβαιώνουν γεγονϐτα 
αντικειμενικώσ εξακριβώςιμα. 

Ειδικϐτερα : 

 α) Η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ εξετϊζει αρχικϊ την προςκϐμιςη τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, ςϑμφωνα με 
την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 72. ε περύπτωςη παρϊλειψησ προςκϐμιςησ, εύτε τησ  εγγϑηςησ 
ςυμμετοχόσ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, εύτε 
του πρωτοτϑπου τησ ϋντυπησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ, η 
Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςυντϊςςει πρακτικϐ ςτο οπούο ειςηγεύται την απϐρριψη τησ προςφορϊσ ωσ 
απαρϊδεκτησ.   

τη ςυνϋχεια εκδύδεται απϐ την αναθϋτουςα αρχό απϐφαςη, με την οπούα επικυρώνεται το ανωτϋρω 
πρακτικϐ. Η απϐφαςη απϐρριψησ τησ προςφορϊσ του παρϐντοσ εδαφύου εκδύδεται πριν απϐ την 
ϋκδοςη οποιαςδόποτε ϊλλησ απϐφαςησ ςχετικϊ με την αξιολϐγηςη των προςφορών τησ οικεύασ 
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διαδικαςύασ ανϊθεςησ ςϑμβαςησ και κοινοποιεύται ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ 
λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτο ΕΗΔΗ. 

Κατϊ τησ εν λϐγω απϐφαςησ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην 
παρϊγραφο 3.4 τησ παροϑςασ. 
Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ παρϊλληλα με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ 
εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρϐτητϊ τουσ. 
 
β) Μετϊ την ϋκδοςη τησ ανωτϋρω απϐφαςησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει αρχικϊ ςτον ϋλεγχο 
των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και εν ςυνεχεύα ςτην αξιολϐγηςη των τεχνικών προςφορών των 
προςφερϐντων  των οπούων τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη. Η αξιολϐγηςη γύνεται 
ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ και η διαδικαςύα αξιολϐγηςησ ολοκληρώνεται με την 
καταχώριςη ςε πρακτικϐ των προςφερϐντων, των αποτελεςμϊτων του ελϋγχου και τησ αξιολϐγηςησ 
των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και των τεχνικών προςφορών. 
 
γ) τη ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη των οικονομικών προςφορών 
των προςφερϐντων, των οπούων τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και η τεχνικό προςφορϊ κρύθηκαν 
αποδεκτϊ, ςυντϊςςει πρακτικϐ ςτο οπούο καταχωρύζονται οι οικονομικϋσ προςφορϋσ κατϊ ςειρϊ 
μειοδοςύασ και ειςηγεύται αιτιολογημϋνα την αποδοχό ό απϐρριψό τουσ, την κατϊταξη των 
προςφορών και την ανϊδειξη του προςωρινοϑ αναδϐχου.  

Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ, η 
αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ 
«Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτο ΕΗΔΗ, να εξηγόςουν την τιμό ό το κϐςτοσ που 
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο ϐριο εύκοςι (20) 
ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμϐζονται τα 
ϊρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εϊν τα παρεχϐμενα ςτοιχεύα δεν εξηγοϑν κατϊ τρϐπο ικανοποιητικϐ 
το χαμηλϐ επύπεδο τησ τιμόσ ό του κϐςτουσ που προτεύνεται, η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ μη 
κανονικό.  

την περύπτωςη ιςϐτιμων προςφορών η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξϑ 
των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςϐτιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ 
Επιτροπόσ του Διαγωνιςμοϑ και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςϐτιμεσ 
προςφορϋσ.   

τη ςυνϋχεια, εφϐςον το αποφαινϐμενο ϐργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εγκρύνει τα ανωτϋρω 
πρακτικϊ εκδύδεται απϐφαςη για τα  αποτελϋςματα  ϐλων των ανωτϋρω ςταδύων («Δικαιολογητικϊ 
υμμετοχόσ», «Σεχνικό Προςφορϊ» και «Οικονομικό Προςφορϊ») και η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ 
εγγρϊφωσ, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτο 
ΕΗΔΗ, τον πρώτο ςε κατϊταξη μειοδϐτη ςτον οπούον πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη 
(«προςωρινϐσ ανϊδοχοσ») να υποβϊλει τα δικαιολογητικϊ κατακϑρωςησ, ςϑμφωνα  με ϐςα ορύζονται 
ςτο ϊρθρο 103 και την παρϊγραφο 3.2 τησ παροϑςασ, περύ πρϐςκληςησ για υποβολό 
δικαιολογητικών. Η απϐφαςη ϋγκριςησ των πρακτικών δεν κοινοποιεύται ςτουσ προςφϋροντεσ και 
ενςωματώνεται ςτην απϐφαςη κατακϑρωςησ. 

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ70 - Δικαιολογητικϊ 
κατακύρωςησ 

Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει ςχετικό ηλεκτρονικό  
πρϐςκληςη ςτον προςφϋροντα, ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη («προςωρινϐ 
ανϊδοχο»), μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτο 
ΕΗΔΗ, και τον καλεύ να υποβϊλει εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ 
ςχετικόσ  ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτϐν, τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ και τα 
πρωτϐτυπα ό αντύγραφα ϐλων των δικαιολογητικών που περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.9.2. 
τησ παροϑςασ διακόρυξησ, ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για τη μη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ τησ 
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παραγρϊφου 2.2.3 τησ διακόρυξησ, καθώσ και για την πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ 
των παραγρϊφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτόσ.  

Ειδικϐτερα, το ςϑνολο των ςτοιχεύων και δικαιολογητικών τησ ωσ ϊνω παραγρϊφου αποςτϋλλονται 
απϐ αυτϐν ςε μορφό ηλεκτρονικών αρχεύων με μορφϐτυπο PDF, ςϑμφωνα με τα ειδικώσ οριζϐμενα 
ςτην παρϊγραφο 2.4.2.5 τησ παροϑςασ. 

Εντϐσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ και το αργϐτερο ϋωσ την τρύτη 
εργϊςιμη ημϋρα απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ των δικαιολογητικών 
κατακϑρωςησ, προςκομύζονται με ευθϑνη του οικονομικοϑ φορϋα, ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη 
μορφό και ςε κλειςτϐ φϊκελο, ςτον οπούο αναγρϊφεται ο αποςτολϋασ, τα ςτοιχεύα του Διαγωνιςμοϑ 
και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ, τα οπούα απαιτεύται να 
προςκομιςθοϑν ςε ϋντυπη μορφό (ωσ πρωτϐτυπα ό ακριβό αντύγραφα), ςϑμφωνα με τα 
προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ τησ ωσ ϊνω παραγρϊφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςθοϑν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που 
υπoβλόθηκαν, η αναθϋτουςα αρχό καλεύ τον προςωρινϐ ανϊδοχο να προςκομύςει τα ελλεύποντα 
δικαιολογητικϊ ό να ςυμπληρώςει τα όδη υποβληθϋντα ό να παρϊςχει διευκρινόςεισ με την ϋννοια 
του ϊρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντϐσ δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ 
πρϐςκληςησ ςε αυτϐν. 

Ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ δϑναται να υποβϊλει αύτημα, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ 
«Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτο ΕΗΔΗ, προσ την αναθϋτουςα αρχό, για 
παρϊταςη τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ, ςυνοδευϐμενο απϐ αποδεικτικϊ ϋγγραφα περύ αύτηςησ χορόγηςησ 
δικαιολογητικών προςωρινοϑ αναδϐχου. την περύπτωςη αυτό η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την 
προθεςμύα υποβολόσ αυτών, για ϐςο χρϐνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςό τουσ απϐ τισ αρμϐδιεσ 
δημϐςιεσ αρχϋσ. Ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ μπορεύ να αξιοποιεύ τη δυνατϐτητα αυτό τϐςο εντϐσ τησ  
αρχικόσ προθεςμύασ για την υποβολό δικαιολογητικών ϐςο και εντϐσ τησ προθεςμύασ για την 
προςκϐμιςη ελλειπϐντων ό τη ςυμπλόρωςη όδη υποβληθϋντων δικαιολογητικών, κατϊ την ϋννοια 
του ϊρθρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτϋρω προβλϋπεται. Η παροϑςα ρϑθμιςη εφαρμϐζεται 
αναλϐγωσ και ϐταν η αναθϋτουςα αρχό ζητόςει την προςκϐμιςη των δικαιολογητικών κατϊ τη 
διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των προςφορών ό αιτόςεων ςυμμετοχόσ και πριν απϐ το ςτϊδιο 
κατακϑρωςησ, κατ΄ εφαρμογό τησ διϊταξησ του πρώτου εδαφύου τησ παρ. 5 του ϊρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμϋνων των αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ. 

Απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η 
εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακϑρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 
επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω 
διαδικαςύασ, εϊν: 

i) κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ϐτι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με  
το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ)  εύναι εκ προθϋςεωσ απατηλϊ, ό ϋχουν υποβληθεύ 
πλαςτϊ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα , ό  

ii)  δεν υποβληθοϑν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα τα απαιτοϑμενα πρωτϐτυπα ό αντύγραφα 
των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  

iii) απϐ τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνϑεται η μη 
ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.3 (λϐγοι αποκλειςμοϑ) ό η 
πλόρωςη μιασ ό περιςςοτϋρων απϐ τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ ςϑμφωνα με τισ 
παραγρϊφουσ 2.2.4 ϋωσ 2.2.8 (κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ) τησ παροϑςασ.  

ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 
προϒποθϋςεισ, τισ οπούεσ ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο 
ϑμβαςησ (ΕΕΕ) ϐτι πληρού,  οι οπούεσ μεταβολϋσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ μεταβολϋσ ϋλαβε γνώςη 
μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν 
καταπύπτει υπϋρ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του.  

Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςη ό δεν προςκομύςει ϋνα ό 
περιςςϐτερα απϐ τα απαιτοϑμενα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ ό δεν αποδεύξει ϐτι: α) δεν βρύςκεται 
ςε μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ παροϑςασ διακόρυξησ και β) πληρού τα ςχετικϊ 
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κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.4 -2.2.8 
τησ παροϑςασ διακόρυξησ, η διαδικαςύα ματαιώνεται.  

Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςϑνταξη πρακτικοϑ απϐ 
την Επιτροπό του Διαγωνιςμοϑ, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχϐν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών 
ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ανωτϋρω (παρϊγραφοσ 3.1.2.1.) και τη διαβύβαςό του ςτο αποφαινϐμενο 
ϐργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απϐφαςησ εύτε για την κατακϑρωςη τησ ςϑμβαςησ εύτε 
για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ.  

 

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ  

3.3.1. Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών κατακϑρωςησ και τησ 
ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ επικυρώνονται με την απϐφαςη κατακϑρωςησ, ςτην οπούα 
ενςωματώνεται η απϐφαςη ϋγκριςησ του πρακτικοϑ κατϊταξησ των προςφερϐντων και ανϊδειξησ 
προςωρινοϑ αναδϐχου, ςε ςυνϋχεια τησ αξιολϐγηςησ των οικονομικών προςφορών τουσ. 

Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ», ςε ϐλουσ τουσ 
οικονομικοϑσ φορεύσ που ϋλαβαν μϋροσ ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ, εκτϐσ απϐ ϐςουσ αποκλεύςτηκαν 
οριςτικϊ, ιδύωσ δυνϊμει τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απϐφαςη κατακϑρωςησ, 
ςτην οπούα αναφϋρονται υποχρεωτικϊ οι προθεςμύεσ για την αναςτολό τησ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, 
ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 360 ϋωσ 372 του ν. 4412/2016, μαζύ με αντύγραφο των πρακτικών κατϊταξησ 
των προςφερϐντων και ανϊδειξησ προςωρινοϑ αναδϐχου, και, επιπλϋον, αναρτϊ τα δικαιολογητικϊ 
του προςωρινοϑ αναδϐχου ςτα «υνημμϋνα Ηλεκτρονικοϑ Διαγωνιςμοϑ».  

Μετϊ την ϋκδοςη και κοινοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ οι προςφϋροντεσ λαμβϊνουν γνώςη 
των οικονομικών προςφορών που αποςφραγύςτηκαν, τησ κατϊταξησ των προςφορών και των 
υποβληθϋντων δικαιολογητικών κατακϑρωςησ, με ενϋργειεσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Κατϊ τησ 
απϐφαςησ κατακϑρωςησ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ, ςϑμφωνα με την 
παρϊγραφο 3.4 τησ παροϑςασ. Δεν επιτρϋπεται η ϊςκηςη ϊλλησ διοικητικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ 
ανωτϋρω απϐφαςησ. 

3.3.2. Η απϐφαςη κατακϑρωςησ καθύςταται οριςτικό, εφϐςον ςυντρϋξουν οι ακϐλουθεσ 
προϒποθϋςεισ ςωρευτικϊ: 

α) κοινοποιηθεύ η απϐφαςη κατακϑρωςησ ςε ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που δεν ϋχουν 
αποκλειςτεύ οριςτικϊ,  
β) παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό ςε περύπτωςη ϊςκηςησ, 
παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ και ςε 
περύπτωςη ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ, εκδοθεύ απϐφαςη επύ τησ 
αύτηςησ, με την επιφϑλαξη τησ χορόγηςησ προςωρινόσ διαταγόσ, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται  ςτο 
τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 4 του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεύ επιτυχώσ ο προςυμβατικϐσ ϋλεγχοσ απϐ το Ελεγκτικϐ υνϋδριο, ςϑμφωνα με τα 
ϊρθρα 324 ϋωσ 327 του ν. 4700/2020, εφϐςον απαιτεύται, 
δ) ο  προςωρινϐσ ανϊδοχοσ, υποβϊλλει, ςτην περύπτωςη που απαιτεύται και ϋπειτα απϐ ςχετικό 
πρϐςκληςη, υπεϑθυνη δόλωςη, που υπογρϊφεται ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτην οπούα δηλώνεται ϐτι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο πρϐςωπϐ του οψιγενεύσ μεταβολϋσ 
κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μϐνον ςτην περύπτωςη του προςυμβατικοϑ 
ελϋγχου ό τησ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ. Η υπεϑθυνη 
δόλωςη ελϋγχεται απϐ την αναθϋτουςα αρχό και μνημονεϑεται ςτο ςυμφωνητικϐ. Εφϐςον δηλωθοϑν 
οψιγενεύσ μεταβολϋσ, η δόλωςη ελϋγχεται απϐ την Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, η οπούα ειςηγεύται προσ το 
αρμϐδιο αποφαινϐμενο ϐργανο. 
Μετϊ απϐ την οριςτικοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον 
ανϊδοχο, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτο 
ΕΗΔΗ, να προςϋλθει για υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, θϋτοντϊσ του προθεςμύα  δεκαπϋντε (15) 
ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ειδικόσ πρϐςκληςησ. Η ςϑμβαςη θεωρεύται ςυναφθεύςα με 
την κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ του προηγοϑμενου εδαφύου ςτον ανϊδοχο.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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 3.4.  Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ - Προςωρινό Δικαςτικό Προςταςύα  

Α. Κϊθε ενδιαφερϐμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη δημϐςια 
ςϑμβαςη και ϋχει υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα απϐ εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ ευρωπαώκόσ ενωςιακόσ ό εςωτερικόσ νομοθεςύασ ςτον 
τομϋα των δημοςύων ςυμβϊςεων, ϋχει δικαύωμα να προςφϑγει ςτην ανεξϊρτητη Αρχό Εξϋταςησ 
Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ), ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτα ϊρθρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφϐμενοσ με προδικαςτικό προςφυγό, κατϊ πρϊξησ ό 
παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ 
που δικαιολογοϑν το αύτημϊ του . 

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 

(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν 
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   

(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 
ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα. Ειδικϊ για την ϊςκηςη προςφυγόσ κατϊ 
προκόρυξησ, η πλόρησ γνώςη αυτόσ τεκμαύρεται μετϊ την πϊροδο δεκαπϋντε (15) ημερών από τη 
δημοςύευςη ςτο ΚΗΜΔΗ. 

ε περύπτωςη παρϊλειψησ που αποδύδεται ςτην αναθϋτουςα αρχό, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ 
προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ . 

Οι προθεςμύεσ ωσ προσ την υποβολό των προδικαςτικών προςφυγών και των παρεμβϊςεων αρχύζουν 
την επομϋνη τησ ημϋρασ τησ προαναφερθεύςασ κατϊ περύπτωςη κοινοπούηςησ ό γνώςησ και λόγουν 
ϐταν περϊςει ολϐκληρη η τελευταύα ημϋρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτό εύναι εξαιρετϋα ό ϊββατο, 
ϐταν περϊςει ολϐκληρη η επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαςτικό προςφυγό ςυντϊςςεται υποχρεωτικϊ με τη χρόςη του τυποποιημϋνου εντϑπου του 
Παραρτόματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατύθεται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ 
«Επικοινωνύα» ςτην ηλεκτρονικό περιοχό του ςυγκεκριμϋνου διαγωνιςμοϑ, επιλϋγοντασ την ϋνδειξη 
«Προδικαςτικό Προςφυγό» ςϑμφωνα με το ϊρθρο 18 τησ Κ.Τ.Α. Προμόθειεσ και Τπηρεςύεσ. 

Για το παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο απϐ τον 
προςφεϑγοντα υπϋρ του Ελληνικοϑ Δημοςύου, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιςτροφό του παραβϐλου ςτον προςφεϑγοντα γύνεται: α) ςε περύπτωςη ολικόσ ό 
μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του, β) ϐταν η αναθϋτουςα αρχό ανακαλεύ την προςβαλλϐμενη 
πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλϐμενη ενϋργεια πριν απϐ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ 
προςφυγόσ, γ) ςε περύπτωςη παραύτηςησ του προςφεϑγοντα απϐ την προςφυγό του ϋωσ και δϋκα 
(10) ημϋρεσ απϐ την κατϊθεςη τησ προςφυγόσ.  

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλϑουν τη ςϑναψη 
τησ ςϑμβαςησ επύ ποινό ακυρϐτητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απϐφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ απϐ ϊςκηςη 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμωσ, 
μϐνη η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλϑει την πρϐοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, 
υπϐ την επιφϑλαξη χορόγηςησ απϐ το Κλιμϊκιο προςωρινόσ προςταςύασ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 366 
παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγοϑμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμϐζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ 
παροϑςασ ςϑμβαςησ, υποβληθεύ μϐνο μύα (1) προςφορϊ. 

Μετϊ την, κατϊ τα ωσ ϊνω, ηλεκτρονικό κατϊθεςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ η αναθϋτουςα 
αρχό,  μϋςω τησ λειτουργύασ «Επικοινωνύα»  :  

α) Κοινοποιεύ την προςφυγό το αργϐτερο ϋωσ την επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα απϐ την κατϊθεςό τησ ςε 
κϊθε ενδιαφερϐμενο τρύτο, ο οπούοσ μπορεύ να θύγεται απϐ την αποδοχό τησ προςφυγόσ, προκειμϋνου 
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να αςκόςει το, προβλεπϐμενο απϐ τα ϊρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαύωμα παρϋμβαςόσ του 
ςτη διαδικαςύα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ, για τη διατόρηςη τησ ιςχϑοσ τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ, 
προςκομύζοντασ ϐλα τα κρύςιμα ϋγγραφα που ϋχει ςτη διϊθεςό του. 

β) Διαβιβϊζει ςτην ΑΕΠΠ, το αργϐτερο εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την ημϋρα κατϊθεςησ, τον 
πλόρη φϊκελο τησ υπϐθεςησ, τα αποδεικτικϊ κοινοπούηςησ ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ τρύτουσ αλλϊ και 
την Ϊκθεςη Απϐψεών τησ επύ τησ προςφυγόσ. την Ϊκθεςη Απϐψεων η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να 
παραθϋςει αρχικό ό ςυμπληρωματικό αιτιολογύα για την υποςτόριξη τησ προςβαλλϐμενησ με την 
προδικαςτικό προςφυγό πρϊξησ. 

γ) Κοινοποιεύ ςε ϐλα τα μϋρη την Ϊκθεςη Απϐψεων, τισ Παρεμβϊςεισ και τα ςχετικϊ ϋγγραφα που 
τυχϐν τη ςυνοδεϑουν, μϋςω του ηλεκτρονικοϑ τϐπου του διαγωνιςμοϑ το αργϐτερο ϋωσ την επομϋνη 
εργϊςιμη ημϋρα απϐ την κατϊθεςό τουσ. 

δ) υμπληρωματικϊ υπομνόματα κατατύθενται απϐ οποιοδόποτε απϐ τα μϋρη μϋςω τησ πλατφϐρμασ 
του ΕΗΔΗ το αργϐτερο εντϐσ πϋντε (5) ημερών απϐ την κοινοπούηςη των απϐψεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ . 

Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προϒπϐθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων 
βοηθημϊτων τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακϑρωςησ του ϊρθρου 372 ν. 4412/2016 κατϊ 
των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ . 

Β. Όποιοσχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει, με το ύδιο δικϐγραφο εφαρμοζϐμενων αναλογικϊ 
των διατϊξεων του π.δ. 18/1989, την αναςτολό εκτϋλεςησ τησ απϐφαςησ τησ ΑΕΠΠ και την ακϑρωςό 
τησ ενώπιον του αρμοδύου Διοικητικοϑ Δικαςτηρύου το οπούο αποφαύνεται αμετακλότωσ. Δικαύωμα 
ϊςκηςησ του ωσ ϊνω ϋνδικου βοηθόματοσ ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η Α.Ε.Π.Π. κϊνει δεκτό την 
προδικαςτικό προςφυγό, αλλϊ και αυτϐσ του οπούου ϋχει γύνει εν μϋρει δεκτό η προδικαςτικό 
προςφυγό. 

Με την απϐφαςη τησ ΑΕΠΠ λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλϐμενεσ και ϐλεσ οι ςυναφεύσ προσ την 
ανωτϋρω απϐφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ ό 
ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ ωσ ϊνω αύτηςησ ςτο Δικαςτόριο. 

Η αύτηςη αναςτολόσ και ακϑρωςησ περιλαμβϊνει μϐνο αιτιϊςεισ που εύχαν προταθεύ με την 
προδικαςτικό προςφυγό ό αφοροϑν ςτη διαδικαςύα ενώπιον τησ Α.Ε.Π.Π. ό το περιεχϐμενο των 
αποφϊςεών τησ. Η αναθϋτουςα αρχό, εφϐςον αςκόςει την αύτηςη τησ παρ. 1 του ϊρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεύ να προβϊλει και οψιγενεύσ ιςχυριςμοϑσ αναφορικϊ με τουσ επιτακτικοϑσ λϐγουσ 
δημοςύου ςυμφϋροντοσ, οι οπούοι καθιςτοϑν αναγκαύα την ϊμεςη ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ. 

Η ωσ ϊνω αύτηςη κατατύθεται ςτο ωσ αρμϐδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών απϐ  
κοινοπούηςη ό την πλόρη γνώςη τησ απϐφαςησ ό απϐ την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ για την ϋκδοςη 
τησ απϐφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ, ενώ η δικϊςιμοσ για την εκδύκαςη τησ αύτηςησ 
ακϑρωςησ δεν πρϋπει να απϋχει πϋραν των εξόντα (60) ημερών απϐ την κατϊθεςη του δικογρϊφου. 

Αντύγραφο τησ αύτηςησ με κλόςη κοινοποιεύται με τη φροντύδα του αιτοϑντοσ προσ την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθϋτουςα αρχό, αν δεν ϋχει αςκόςει αυτό την αύτηςη, και προσ κϊθε τρύτο ενδιαφερϐμενο, την 
κλότευςη του οπούου διατϊςςει με πρϊξη του ο Πρϐεδροσ ό ο προεδρεϑων του αρμϐδιου Δικαςτηρύου 
ό Σμόματοσ ϋωσ την επϐμενη ημϋρα απϐ την κατϊθεςη τησ αύτηςησ. Ο αιτών υποχρεοϑται επύ ποινό 
απαραδϋκτου του ενδύκου βοηθόματοσ να προβεύ ςτισ παραπϊνω κοινοποιόςεισ εντϐσ αποκλειςτικόσ 
προθεςμύασ δϑο (2) ημερών απϐ την ϋκδοςη και την παραλαβό τησ ωσ ϊνω πρϊξησ του Δικαςτηρύου. 
Εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την ωσ ϊνω κοινοπούηςη τησ αύτηςησ 
κατατύθεται η παρϋμβαςη και διαβιβϊζονται ο φϊκελοσ και οι απϐψεισ των παθητικώσ 
νομιμοποιοϑμενων. Εντϐσ τησ ύδιασ προθεςμύασ κατατύθενται ςτο Δικαςτόριο και τα ςτοιχεύα που 
υποςτηρύζουν τουσ ιςχυριςμοϑσ των διαδύκων. 

Επιπρϐςθετα, η παρϋμβαςη κοινοποιεύται με επιμϋλεια του παρεμβαύνοντοσ ςτα λοιπϊ μϋρη τησ δύκησ 
εντϐσ δϑο (2) ημερών απϐ την κατϊθεςό τησ, αλλιώσ λογύζεται ωσ απαρϊδεκτη. Σο διατακτικϐ τησ 
δικαςτικόσ απϐφαςησ εκδύδεται εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ ό απϐ 
την προθεςμύα για την υποβολό υπομνημϊτων. 

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη και η ϊςκηςη τησ αύτηςησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου κωλϑουν 
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τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ μϋχρι την ϋκδοςη τησ οριςτικόσ δικαςτικόσ απϐφαςησ, εκτϐσ εϊν με 
προςωρινό διαταγό ο αρμϐδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. Επύςησ, η προθεςμύα για την 
ϊςκηςη και η ϊςκηςό τησ αύτηςησ κωλϑουν την πρϐοδο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ για χρονικϐ 
διϊςτημα δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την ϊςκηςη τησ αύτηςησ, εκτϐσ εϊν με την προςωρινό διαταγό 
ο αρμϐδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ κατατύθεται παρϊβολο, 
ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερϐμενοσ δεν αιτόθηκε ό αιτόθηκε ανεπιτυχώσ την αναςτολό και η ςϑμβαςη υπογρϊφηκε 
και η εκτϋλεςό τησ ολοκληρώθηκε πριν απϐ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ, εφαρμϐζεται αναλϐγωσ η παρ. 
2 του ϊρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτόριο ακυρώςει πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μετϊ τη ςϑναψη τησ 
ςϑμβαςησ, το κϑροσ τησ τελευταύασ δεν θύγεται, εκτϐσ αν πριν απϐ τη ςϑναψη αυτόσ εύχε αναςταλεύ η 
διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ. την περύπτωςη που η ςϑμβαςη δεν εύναι ϊκυρη, ο 
ενδιαφερϐμενοσ δικαιοϑται να αξιώςει αποζημύωςη, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτο ϊρθρο 373 του 
ν. 4412/2016. 

Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων του ν. 4412/2016, για την εκδύκαςη των διαφορών του παρϐντοσ 
ϊρθρου εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 

Η αναθϋτουςα αρχό ματαιώνει ό δϑναται να ματαιώςει εν ϐλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη 
διαδικαςύα ανϊθεςησ, για τουσ λϐγουσ και υπϐ τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετϊ 
απϐ γνώμη τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμοϑ. Επύςησ, αν διαπιςτωθοϑν ςφϊλματα ό 
παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ απϐ γνώμη του 
αρμϐδιου οργϊνου, να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ 
τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ απϐ το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η 
παρϊλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Εγγυόςεισ  (καλόσ εκτϋλεςησ, προκαταβολόσ) 

Εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ και εγγϑηςη προκαταβολόσ . 

Για την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 4% επύ τησ αξύασ τησ 
ςϑμβαςησ, εκτϐσ ΥΠΑ, και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ.  

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό , πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον 
τα αναφερϐμενα ςτην παρϊγραφο 2.1.5. ςτοιχεύα τησ παροϑςασ και επιπλϋον τον αριθμϐ και τον 
τύτλο τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ και το περιεχϐμενϐ τησ εύναι ςϑμφωνο με το υπϐδειγμα που 
περιλαμβϊνεται ςτο Παρϊρτημα IV τησ Διακόρυξησ και τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ καλϑπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό 
ϐλων των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ϋναντι του αναδϐχου, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τυχϐν ιςϐποςησ προσ αυτϐν προκαταβολόσ. 71 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ κατϊ την παρϊγραφο 4.5, η οπούα ςυνεπϊγεται αϑξηςη 
τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, 
ςυμπληρωματικό εγγϑηςη το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 4% επύ του ποςοϑ τησ αϑξηςησ, 
εκτϐσ ΥΠΑ.  

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ 
αυτό ειδικϐτερα ορύζει.  

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςϑνολϐ τησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό 
παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ. Εϊν ςτο πρωτϐκολλο οριςτικόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 
παραλαβόσ αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό υπϊρχει εκπρϐθεςμη παρϊδοςη, η επιςτροφό των ωσ ϊνω 
εγγυόςεων γύνεται μετϊ την αντιμετώπιςη των παρατηρόςεων και του εκπροθϋςμου.  

4.2  υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα  

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016, οι ϐροι τησ παροϑςασ 
διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικϐσ Κώδικασ.  

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

4.3.1 Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του 
περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο 
τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.  
Η τόρηςη των εν λϐγω υποχρεώςεων απϐ τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και 
βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ 
αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ ευθϑνησ και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ. 
4.3.2 τισ ςυμβϊςεισ προμηθειών προώϐντων που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ του ν. 2939/2001, 
επιπλϋον του ϐρου τησ παρ. 4.3.1 περιλαμβϊνεται ο ϐροσ ϐτι ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται κατϊ την 
υπογραφό τησ ςϑμβαςησ και καθ’ ϐλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ των 
παραγρϊφων 2 και 11 του ϊρθρου 4β ό και τησ παρ. 1 του ϊρθρου 12 ό και τησ παρ. 1 του ϊρθρου 16 
του ν.2939/2001. Η τόρηςη των υποχρεώςεων ελϋγχεται απϐ την αναθϋτουςα αρχό μϋςω του 
αρχεύου δημοςιοπούηςησ εγγεγραμμϋνων παραγωγών ςτο Εθνικϐ Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που 
τηρεύται ςτην ηλεκτρονικό ςελύδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντϐσ τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 
105 του ν. 4412/2016 και αποτελεύ προϒπϐθεςη για την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, ςτο οπούο 
γύνεται υποχρεωτικϊ μνεύα του αριθμοϑ ΕΜΠΑ του υπϐχρεου παραγωγοϑ. Η μη τόρηςη των 

                                                           
   

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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υποχρεώςεων τησ παροϑςασ παραγρϊφου ϋχει τισ ςυνϋπειεσ τησ παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 105 του 
ν. 4412/2016.. 

 
4.3.3. Ο ανϊδοχοσ δεςμεϑεται ϐτι :  

α) ςε ϐλα τα ςτϊδια που προηγόθηκαν τησ ςϑμβαςησ δεν ενόργηςε αθϋμιτα, παρϊνομα ό 
καταχρηςτικϊ και ϐτι θα εξακολουθόςει να μην ενεργεύ κατ` αυτϐν τον τρϐπο κατϊ το ςτϊδιο 
εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ,  

β) ϐτι θα δηλώςει αμελλητύ ςτην αναθϋτουςα αρχό, απϐ τη ςτιγμό που λϊβει γνώςη, οποιαδόποτε 
κατϊςταςη (ακϐμη και ενδεχϐμενη) ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων (προςωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ό ϊλλων κοινών ςυμφερϐντων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και αντικρουϐμενων 
επαγγελματικών ςυμφερϐντων) μεταξϑ των νομύμων ό εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων του καθώσ 
και υπαλλόλων ό ςυνεργατών τουσ οπούουσ απαςχολεύ ςτην εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ (π.χ. με ςϑμβαςη 
υπεργολαβύασ) και μελών του προςωπικοϑ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που εμπλϋκονται καθ’ οιονδόποτε 
τρϐπο ςτη διαδικαςύα εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ ό/και μποροϑν να επηρεϊςουν την ϋκβαςη και τισ 
αποφϊςεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ περύ την εκτϋλεςό τησ, οποτεδόποτε και εϊν η κατϊςταςη αυτό 
προκϑψει κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ.  

Οι υποχρεώςεισ και οι απαγορεϑςεισ τησ ρότρασ αυτόσ ιςχϑουν, αν ο ανϊδοχοσ εύναι ϋνωςη, για ϐλα 
τα μϋλη τησ ϋνωςησ, καθώσ και για τουσ υπεργολϊβουσ που χρηςιμοποιεύ. το ςυμφωνητικϐ 
περιλαμβϊνεται ςχετικό δεςμευτικό δόλωςη τϐςο του αναδϐχου ϐςο και των υπεργολϊβων του.  

4.4 Τπεργολαβύα 

Δεν προβλϋπεται υπεργολαβύα  

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ  

Η ςϑμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα 
ςϑναψησ ςϑμβαςησ, μϐνο ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατϐπιν γνωμοδϐτηςησ του αρμοδύου οργϊνου 72 73 

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ74  

4.6.1. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προϒποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να 
καταγγεύλει τη ςϑμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφϐςον: 

α) η ςϑμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτοϑςε νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ  

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρϐνο τησ ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ, τελοϑςε ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που 
αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοϑτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ απϐ τη 
διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ, 

γ) η ςϑμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λϐγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων 
που υπϋχει απϐ τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απϐφαςη του 
Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 

Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να διακόψει την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ πριν από τη λόξη 
τησ,  χωρύσ αποζημύωςό του Αναδόχου,  εφόςον για το Νοςοκομεύο πραγματοποιηθεύ η 
αλλαγό καυςύμου, για τισ ανϊγκεσ θϋρμανςησ και Ζεςτού Νερού Φρόςησ.  

                                                           
 
 
  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5


40 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ  

5.1.1. Η πληρωμό του αναδϐχου θα πραγματοποιηθεύ με τον πιο κϊτω τρϐπο :  

Σο 100% τησ ςυμβατικόσ αξύασ μετϊ την οριςτικό παραλαβό των υλικών  

Προκαταβολό δεν θα χορηγηθεύ. 

Η πληρωμό του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκϐμιςη των νομύμων παραςτατικών και 
δικαιολογητικών που προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικοϑ που τυχϐν όθελε ζητηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ που 
διενεργοϑν τον ϋλεγχο και την πληρωμό.  

5.1.2. Toν Ανϊδοχο βαρϑνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςϑμφωνα με 
την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη του υλικοϑ ςτον τϐπο και 
με τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. Ιδύωσ βαρϑνεται με τισ ακϐλουθεσ 
κρατόςεισ:  

α) Κρϊτηςη ϑψουσ 0,07% υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ ΕΑΑΔΗΤ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 375 
παρ. 7 του ν. 4412/2016, επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φϐρων και κρατόςεων. Επύ τησ εν λϐγω 
κρϊτηςησ επιβϊλλεται χαρτϐςημο 3% και κρϊτηςη υπϋρ ΟΓΑ ποςοςτοϑ 20% επύ του χαρτοςόμου.  

β) Κρϊτηςη ϑψουσ 0,06% υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ ΑΕΠΠ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016 και τα ϊρθρα 2, 3 και 6 τησ ΚΤΑ υπ’ αρ. 1191/2017 (ΥΕΚ 
969/τ.Β’/22.03.2017), επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φϐρων και κρατόςεων, επιβϊλλεται δε επύ 
τησ αξύασ τησ κϊθε αρχικόσ ό ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ Επύ τησ εν λϐγω κρϊτηςησ επιβϊλλεται 
χαρτϐςημο 3% και κρϊτηςη υπϋρ ΟΓΑ ςε ποςοςτϐ 20% επύ του χαρτοςόμου. 

γ) Κρϊτηςη 2% υπϋρ ψυχικόσ Τγεύασ (ϊρθρο 24&6 Ν.3846/201 

δ) Κρϊτηςη ϑψουσ 0,02% υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του ΟΠ ΕΗΔΗ, η οπούα 

υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτϐσ ΥΠΑ, τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ. Σο 

ποςϐ αυτϐ παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό απϐ την αναθϋτουςα αρχό ςτο ϐνομα και για 

λογαριαςμϐ  του Τπουργεύου Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ ςϑμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 36 του ν. 

4412/2016. 

ε) Παρακρϊτηςη φϐρου 1% επύ τησ καθαρόσ αξύασ των υπηρεςιών (ϊρθρο 64 Ν.4172/2013). 

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ  

5.2.1. Ο ανϊδοχοσ κηρϑςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ75  απϐ τη ςϑμβαςη και απϐ κϊθε δικαύωμα που 
απορρϋει απϐ αυτόν, με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμϐδιου 
οργϊνου, εφϐςον δεν φορτώςει, παραδώςει ό αντικαταςτόςει τα ςυμβατικϊ υλικϊ ό δεν επιςκευϊςει 
ό ςυντηρόςει αυτϊ μϋςα ςτον ςυμβατικϐ χρϐνο ό ςτον χρϐνο παρϊταςησ που του δοθεύ, ςϑμφωνα με 
ϐςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ  ϐταν: 

α) το υλικϐ δεν φορτωθεύ ό παραδοθεύ ό αντικαταςταθεύ με ευθϑνη του φορϋα που εκτελεύ τη 
ςϑμβαςη. 

β) ςυντρϋχουν λϐγοι ανωτϋρασ βύασ 

τον οικονομικϐ φορϋα που κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ απϐ την ςϑμβαςη, επιβϊλλονται, με απϐφαςη του 
αποφαινϐμενου οργϊνου, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμοδύου οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ 
καλεύ τον ανϊδοχο προσ παροχό εξηγόςεων, αθροιςτικϊ, οι παρακϊτω κυρώςεισ: 

α) ολικό κατϊπτωςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, 
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β) εύςπραξη εντϐκωσ τησ προκαταβολόσ που χορηγόθηκε ςτον ϋκπτωτο απϐ τη ςϑμβαςη ανϊδοχο 
εύτε απϐ ποςϐν που δικαιοϑται να λϊβει εύτε με κατϊθεςη του ποςοϑ απϐ τον ύδιο εύτε με κατϊπτωςη 
τησ εγγϑηςησ προκαταβολόσ. Ο υπολογιςμϐσ των τϐκων γύνεται απϐ την ημερομηνύα λόψησ τησ 
προκαταβολόσ απϐ τον ανϊδοχο μϋχρι την ημερομηνύα ϋκδοςησ τησ απϐφαςησ κόρυξησ του ωσ 
εκπτώτου, με το ιςχϑον κϊθε φορϊ ανώτατο ϐριο επιτοκύου για τϐκο απϐ δικαιοπραξύα, απϐ την 
ημερομηνύα δε αυτό και μϋχρι τησ επιςτροφόσ τησ, με το ιςχϑον κϊθε φορϊ επιτϐκιο για τϐκο 
υπερημερύασ [η περύπτωςη αυτό ςυμπληρώνεται εφϐςον προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ]. 

Επιπλϋον μπορεύ να επιβληθεύ ο προβλεπϐμενοσ απϐ το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμϐσ του 
αναδϐχου απϐ τη ςυμμετοχό του ςε διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικϐ φορτωθεύ - παραδοθεύ ό αντικαταςταθεύ μετϊ τη λόξη του ςυμβατικοϑ χρϐνου και 
μϋχρι λόξησ του χρϐνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβϊλλεται πρϐςτιμο76 5% επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ ποςϐτητασ που παραδϐθηκε εκπρϐθεςμα. 

Σο παραπϊνω πρϐςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ των εκπρϐθεςμα παραδοθϋντων 
υλικών, χωρύσ ΥΠΑ. Εϊν τα υλικϊ που παραδϐθηκαν εκπρϐθεςμα επηρεϊζουν τη χρηςιμοπούηςη των 
υλικών που παραδϐθηκαν εμπρϐθεςμα, το πρϐςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ 
ςυνολικόσ ποςϐτητασ αυτών. 

Κατϊ τον υπολογιςμϐ του χρονικοϑ διαςτόματοσ τησ καθυςτϋρηςησ για φϐρτωςη- παρϊδοςη ό 
αντικατϊςταςη των υλικών, με απϐφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη 
του αρμοδύου οργϊνου, δεν λαμβϊνεται υπϐψη ο χρϐνοσ που παρόλθε πϋραν του εϑλογου, κατϊ τα 
διϊφορα ςτϊδια των διαδικαςιών, για το οπούο δεν ευθϑνεται ο ανϊδοχοσ και παρατεύνεται, 
αντύςτοιχα, ο χρϐνοσ φϐρτωςησ - παρϊδοςησ. 

Εφϐςον ο ανϊδοχοσ ϋχει λϊβει προκαταβολό, εκτϐσ απϐ το προβλεπϐμενο κατϊ τα ανωτϋρω 
πρϐςτιμο, καταλογύζεται ςε βϊροσ του και τϐκοσ επύ του ποςοϑ τησ προκαταβολόσ, που υπολογύζεται 
απϐ την επϐμενη τησ λόξησ του ςυμβατικοϑ χρϐνου, μϋχρι την προςκϐμιςη του ςυμβατικοϑ υλικοϑ, με 
το ιςχϑον κϊθε φορϊ ανώτατο ϐριο του ποςοςτοϑ του τϐκου υπερημερύασ. [η περύπτωςη αυτό 
ςυμπληρώνεται εφϐςον προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ]. 

Η εύςπραξη του προςτύμου και των τϐκων επύ τησ προκαταβολόσ γύνεται με παρακρϊτηςη απϐ το 
ποςϐ πληρωμόσ του αναδϐχου ό, ςε περύπτωςη ανεπϊρκειασ ό ϋλλειψησ αυτοϑ, με ιςϐποςη 
κατϊπτωςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ αντύςτοιχα, εφϐςον ο ανϊδοχοσ δεν 
καταθϋςει το απαιτοϑμενο ποςϐ. 

ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, το πρϐςτιμο και οι τϐκοι επιβϊλλονται αναλϐγωσ ςε ϐλα 
τα μϋλη τησ ϋνωςησ. 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων77   

Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει των ϐρων 
των ϊρθρων 5.2 (Κόρυξη οικονομικοϑ φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ), 6.1. (Φρϐνοσ παρϊδοςησ υλικών), 
6.4. (Απϐρριψη ςυμβατικών υλικών – αντικατϊςταςη), μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) 
ημερών απϐ την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη τησ ςχετικόσ απϐφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, 
αποφαςύζει το αρμϐδιο αποφαινϐμενο ϐργανο, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμϐδιου ςυλλογικοϑ 
οργϊνου. 

Η εν λϐγω απϐφαςη δεν επιδϋχεται προςβολό με ϊλλη οποιαςδόποτε φϑςεωσ διοικητικό προςφυγό. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Φρόνοσ παρϊδοςησ υλικών 

6.1.1. Η παρϊδοςη θα γύνεται ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του Γ.Ν. Γρεβενών. Σο Νοςοκομεύο θα παραδύδει 
εγγρϊφωσ την παραγγελύα ςτον προμηθευτό με  ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο . Ο προμηθευτόσ 
υποχρεοϑται να εκτελϋςει την παραγγελύα μϋςα ςε δϑο (2) ημϋρεσ απϐ την ϋγγραφη ειδοπούηςη. 

Ο ςυμβατικϐσ χρϐνοσ παρϊδοςησ των υλικών μπορεύ να παρατεύνεται, πριν απϐ τη λόξη του αρχικοϑ 
ςυμβατικοϑ χρϐνου παρϊδοςησ, υπϐ τισ  προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 206 του ν. 4412/2016. την 
περύπτωςη που το αύτημα υποβϊλλεται απϐ τον ανϊδοχο και η παρϊταςη χορηγεύται χωρύσ να 
ςυντρϋχουν λϐγοι ανωτϋρασ βύασ ό ϊλλοι ιδιαιτϋρωσ ςοβαρού λϐγοι που καθιςτοϑν αντικειμενικώσ 
αδϑνατη την εμπρϐθεςμη παρϊδοςη των ςυμβατικών ειδών επιβϊλλονται οι κυρώςεισ του ϊρθρου 
207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εϊν λόξει ο ςυμβατικϐσ χρϐνοσ παρϊδοςησ, χωρύσ να υποβληθεύ εγκαύρωσ αύτημα παρϊταςησ ό, 
εϊν λόξει ο παραταθεύσ, κατϊ τα ανωτϋρω, χρϐνοσ, χωρύσ να παραδοθεύ το υλικϐ, ο ανϊδοχοσ 
κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ειδοποιεύ την υπηρεςύα που εκτελεύ την προμόθεια, την αποθόκη 
υποδοχόσ των υλικών και την επιτροπό παραλαβόσ, για την ημερομηνύα που προτύθεται να 
παραδώςει το υλικϐ, τουλϊχιςτον τρεύσ  (3) εργϊςιμεσ ημϋρεσ νωρύτερα. 

Μετϊ απϐ κϊθε προςκϐμιςη υλικοϑ ςτην αποθόκη υποδοχόσ αυτών, ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να 
υποβϊλει ςτην υπηρεςύα αποδεικτικϐ, θεωρημϋνο απϐ τον υπεϑθυνο τησ αποθόκησ, ςτο οπούο 
αναφϋρεται η ημερομηνύα προςκϐμιςησ, το υλικϐ, η ποςϐτητα και ο αριθμϐσ τησ ςϑμβαςησ ςε 
εκτϋλεςη τησ οπούασ προςκομύςτηκε. 

6.2  Παραλαβό υλικών - Φρόνοσ και τρόποσ παραλαβόσ υλικών 

6.2.1. H παραλαβό των υλικών γύνεται απϐ επιτροπϋσ, πρωτοβϊθμιεσ ό και δευτεροβϊθμιεσ, που 
ςυγκροτοϑνται ςϑμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του ϊρθρου 221 του Ν.4412/1678  ςϑμφωνα με τα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 208 του ωσ ϊνω νϐμου και το Παρϊρτημα V  τησ παροϑςασ (ςχϋδιο ςϑμβαςησ). 
Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των υλικών διενεργεύται ποςοτικϐσ και ποιοτικϐσ ϋλεγχοσ και 
εφϐςον το επιθυμεύ μπορεύ να παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. Ο ποιοτικϐσ ϋλεγχοσ των υλικών γύνεται με 
χημικό εξϋταςη.  

Σο κϐςτοσ τησ διενϋργειασ των ελϋγχων βαρϑνει τον ανϊδοχο. 

Η επιτροπό παραλαβόσ, μετϊ τουσ προβλεπϐμενουσ ελϋγχουσ ςυντϊςςει πρωτϐκολλα (μακροςκοπικϐ 
– οριςτικϐ- παραλαβόσ του υλικοϑ με παρατηρόςεισ –απϐρριψησ  των υλικών) ςϑμφωνα με την παρ.3 
του ϊρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Σα πρωτϐκολλα που ςυντϊςςονται απϐ τισ επιτροπϋσ (πρωτοβϊθμιεσ – δευτεροβϊθμιεσ) 
κοινοποιοϑνται υποχρεωτικϊ και ςτουσ αναδϐχουσ. 

Τλικϊ που απορρύφθηκαν ό κρύθηκαν παραληπτϋα με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ τιμόσ, με βϊςη 
τουσ ελϋγχουσ που πραγματοπούηςε η πρωτοβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ, μποροϑν να 
παραπϋμπονται για επανεξϋταςη ςε δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ ϑςτερα απϐ αύτημα του 
αναδϐχουό ό αυτεπϊγγελτα ςϑμφωνα με την παρ. 5 του ϊρθρου 208 του ν.4412/16. Σα ϋξοδα 
βαρϑνουν ςε κϊθε περύπτωςη τον ανϊδοχο. 

Επύςησ, εϊν ο τελευταύοσ διαφωνεύ με τα αποτελϋςματα των εργαςτηριακών εξετϊςεων που  
διενεργόθηκαν απϐ πρωτοβϊθμιεσ ό δευτεροβϊθμιεσ επιτροπϋσ παραλαβόσ μπορεύ να ζητόςει 
εγγρϊφωσ εξϋταςη κατ΄εφεςη των οικεύων αντιδειγμϊτων, μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα εύκοςι 
(20) ημερών απϐ την γνωςτοπούηςη ςε αυτϐν των αποτελεςμϊτων τησ αρχικόσ εξϋταςησ,  με τον 
τρϐπο  που περιγρϊφεται ςτην παρ. 8 του ϊρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Σο αποτϋλεςμα  τησ κατ΄ϋφεςη εξϋταςησ εύναι υποχρεωτικϐ και τελεςύδικο και για τα δϑο μϋρη. 
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Ο ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να ζητόςει παραπομπό ςε δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ μετϊ τα 
αποτελϋςματα τησ κατ΄ϋφεςη εξϋταςησ. 

6.2.2. Η παραλαβό των υλικών και η ϋκδοςη των ςχετικών πρωτοκϐλλων παραλαβόσ 
πραγματοποιεύται μϋςα ςτουσ κατωτϋρω καθοριζϐμενουσ χρϐνουσ: αυθημερϐν μετϊ την παρϊδοςη 

Αν η παραλαβό των υλικών και η ςϑνταξη του ςχετικοϑ πρωτοκϐλλου δεν πραγματοποιηθεύ απϐ την 
επιτροπό παραλαβόσ μϋςα ςτον οριζϐμενο απϐ τη ςϑμβαςη χρϐνο, θεωρεύται ϐτι η παραλαβό 
ςυντελϋςθηκε αυτοδύκαια, με κϊθε επιφϑλαξη των δικαιωμϊτων του Δημοςύου και εκδύδεται προσ 
τοϑτο ςχετικό απϐφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, με βϊςη μϐνο το θεωρημϋνο απϐ την 
υπηρεςύα που παραλαμβϊνει τα υλικϊ αποδεικτικϐ προςκϐμιςησ τοϑτων, ςϑμφωνα δε με την 
απϐφαςη αυτό η αποθόκη του φορϋα εκδύδει δελτύο ειςαγωγόσ του υλικοϑ και εγγραφόσ του ςτα 
βιβλύα τησ, προκειμϋνου να πραγματοποιηθεύ η πληρωμό του αναδϐχου. 

Ανεξϊρτητα απϐ την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του αναδϐχου, 
πραγματοποιοϑνται οι προβλεπϐμενοι απϐ την ςϑμβαςη ϋλεγχοι απϐ επιτροπό που ςυγκροτεύται με 
απϐφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν μπορεύ να ςυμμετϋχουν ο πρϐεδροσ 
και τα μϋλη τησ επιτροπόσ που δεν πραγματοπούηςε την παραλαβό ςτον προβλεπϐμενο απϐ την 
ςϑμβαςη χρϐνο. Η παραπϊνω επιτροπό παραλαβόσ προβαύνει ςε ϐλεσ τισ διαδικαςύεσ παραλαβόσ που 
προβλϋπονται απϐ την ωσ ϊνω παρϊγραφο 1 και το ϊρθρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντϊςςει τα 
ςχετικϊ πρωτϐκολλα. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ προκαταβολόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφονται 
πριν απϐ την ολοκλόρωςη ϐλων των προβλεπομϋνων απϐ τη ςϑμβαςη ελϋγχων και τη ςϑνταξη των 
ςχετικών πρωτοκϐλλων.79 

6.3 Ειδικού όροι ναύλωςησ – αςφϊλιςησ - ανακούνωςησ φόρτωςησ και ποιοτικού 
ελϋγχου ςτο εξωτερικό 

Δεν απαιτοϑνται 

6.4  Απόρριψη ςυμβατικών υλικών – Αντικατϊςταςη 

6.4.1. ε περύπτωςη οριςτικόσ απϐρριψησ ολϐκληρησ ό μϋρουσ τησ ςυμβατικόσ ποςϐτητασ των 
υλικών, με απϐφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμϐδιου οργϊνου, 
μπορεύ να εγκρύνεται αντικατϊςταςό τησ με ϊλλη, που να εύναι ςϑμφωνη με τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ, 
μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται απϐ την απϐφαςη αυτό. 

6.4.2. Αν η αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη του ςυμβατικοϑ χρϐνου, η προθεςμύα που ορύζεται 
για την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερη του 1/2 του ςυνολικοϑ ςυμβατικοϑ χρϐνου, ο 
δε ανϊδοχοσ θεωρεύται ωσ εκπρϐθεςμοσ και υπϐκειται ςε κυρώςεισ λϐγω εκπρϐθεςμησ παρϊδοςησ. 
Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τα υλικϊ που απορρύφθηκαν μϋςα ςτην προθεςμύα που του 
τϊχθηκε και εφϐςον ϋχει λόξει ο ςυμβατικϐσ χρϐνοσ, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ και υπϐκειται ςτισ 
προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ. 

6.4.3. Η επιςτροφό των υλικών που απορρύφθηκαν γύνεται ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτισ παρ. 2 
και 3  του ϊρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δεύγματα – Δειγματοληψύα – Εργαςτηριακϋσ εξετϊςεισ 

Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των υλικών διενεργεύται ποςοτικϐσ και ποιοτικϐσ ϋλεγχοσ και 
εφϐςον το επιθυμεύ μπορεύ να παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. Ο ποιοτικϐσ ϋλεγχοσ των υλικών γύνεται με 
χημικό εξϋταςη.  

Σο κϐςτοσ τησ διενϋργειασ των ελϋγχων βαρϑνει τον ανϊδοχο. 

                                                                                                                                                   Η  ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  

 

                                                                                                                                Δρ. Ευτυχύα Π. Καπϊτου  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικού και Οικονομικού Αντικειμϋνου τησ 
ύμβαςησ-Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

 

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Η διαχεύριςη τησ ςϑμβαςησ (διαγωνιςμϐσ, εγκρύςεισ , υπογραφό ςϑμβαςησ, παρακολοϑθηςη τησ 
ςϑμβαςησ) θα γύνει απϐ το Γραφεύο Προμηθειών τησ Διεϑθυνςησ Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ του 
Σμόματοσ Οικονομικοϑ του Γενικοϑ Νοςοκομεύου Γρεβενών.  

Η υπογραφό τησ ςϑμβαςησ και παρακολοϑθηςη θα γύνει απϐ το Γραφεύο Προμηθειών τησ Διεϑθυνςησ 
Διοικητικοϑ - Οικονομικοϑ του Σμόματοσ Οικονομικοϑ του Γενικοϑ Νοςοκομεύου Γρεβενών και την 
Διούκηςη του Γ.Ν. Γρεβενών. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ εύναι η  προμόθεια υγρών καυςύμων προσ κϊλυψη των αναγκών του 
Γενικοϑ Νοςοκομεύου Γρεβενών. 

 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ «ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΝΣΙΖΕΛ (diesel)» 

CPV 09134100-8, «ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΤΒΔΗ» CPV 09132000-3,  «ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ» 

CPV 09135100-5  ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Οι παροϑςεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ αφοροϑν ςτην προμόθεια υγρών καυςύμων (πετρελαύου 
Ντύζελ, Αμϐλυβδησ Βενζύνησ και Πετρελαύου θϋρμανςησ) για την κϊλυψη των αναγκών του Γενικοϑ 
Νοςοκομεύου Γρεβενών. 

Σα υπϐ προμόθεια καϑςιμα πρϋπει να ϋχουν τισ προδιαγραφϋσ που ορύζει το Ανώτατο Φημικϐ 
υμβοϑλιο του Γενικοϑ Φημεύου του Κρϊτουσ  και ποιϐτητασ ϐμοιασ με εκεύνη που παρϊγουν τα 
κρατικϊ διυλιςτόρια.  Η ποιϐτητα, οι προδιαγραφϋσ και μϋθοδοι ελϋγχου καυςύμων θα πρϋπει να 
καλϑπτουν τα προβλεπϐμενα απϐ την ιςχϑουςα νομοθεςύα για τα Καϑςιμα. Όλα τα εύδη τησ 
προμόθειασ θα πρϋπει να εύναι αρύςτησ ποιϐτητασ και κατϊλληλα για τον ςκοπϐ που προορύζονται και 
ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα. 

Ειδικϐτερα το πετρϋλαιο θϋρμανςησ ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ προδιαγραφϋσ πρϋπει να εύναι 
με χαμηλό περιεκτικϐτητα ςε παραφύνη. Σο πετρϋλαιο κύνηςησ DIESEL πρϋπει να εύναι απαλλαγμϋνο 
απϐ ϊλλεσ προςμύξεισ, απϐ νερϐ και φυςικϊ ςε καμύα περύπτωςη δεν πρϋπει να υπϊρχει ανϊμιξη με 
πετρϋλαιο θϋρμανςησ. Η αμϐλυβδη βενζύνη 95 οκτανύων θα εύναι ςϑμφωνα με τισ κρατικϋσ 
προδιαγραφϋσ (ΕΛ.Δ.Α.) ε καμύα περύπτωςη δεν επιτρϋπεται ανϊμειξη με βενζύνη super ό νερϐ ό 
πετρϋλαιο. Πρϋπει να πληροϑνται οι περιβαλλοντικϋσ προδιαγραφϋσ για κϊθε τϑπο καυςύμου ϐπωσ 
περιγρϊφονται ςτην ιςχϑουςα νομοθεςύα. 

Η ποιοτικό και ποςοτικό παραλαβό των προμηθευϐμενων υγρών καυςύμων θα γύνεται απϐ 
επιτροπϋσ που ορύζονται απϐ το ΓΝΓ. ε περύπτωςη ποιοτικών διαφορών, ανϊλυςη των δειγμϊτων 
που θα λαμβϊνονται θα γύνεται απϐ το Γενικϐ Φηµεύο του Κρϊτουσ. 
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Ο προμηθευτόσ υποχρεοϑται να διαθϋτει ςτισ αποθόκεσ του επαρκό ποςϐτητα καυςύμων για 
να εύναι ςε θϋςη να καλϑπτει ανϊ πϊςα ςτιγμό τισ ανϊγκεσ του Γενικοϑ Νοςοκομεύου Γρεβενών. 

Πριν απϐ κϊθε παραλαβό η επιτροπό θα ελϋγχει τισ βϊνεσ του βυτιοφϐρου οχόματοσ, οι οπούεσ 
πρϋπει να εύναι ςφραγιςμϋνεσ με ειδικϋσ μολυβδοςφραγύδεσ που φϋρουν καθαρϊ τα διακριτικϊ ςημεύα 
τησ εταιρύασ που προμηθεϑει το πετρϋλαιο. 

Σο πετρϋλαιο θα παραδύδεται ςτισ δεξαμενϋσ καυςύμων του Νοςοκομεύου εντϐσ 2 εργϊςιμων 
ημερών ϑςτερα απϐ παραγγελύα που θα γύνεται πχ. τηλεφωνικώσ κτλ. 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ ΝΣΙΖΕΛ (diesel) CPV 09134100-8: θα πρϋπει να ανταποκρύνεται 
πλόρωσ ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και απαιτόςεισ που προβλϋπονται απϐ την κεύμενη 
νομοθεςύα ϐπωσ αυτϋσ τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν μϋχρι ςόμερα.  

 ΚΤΑ 291/2006 (ΥΕΚ 332/Β’/2004), 

 ΚΤΑ 513/2004 (ΥΕΚ 1149/τ.Β΄/2005 

 ΚΤΑ 514/2004 (ΥΕΚ 1490/Β’/2006),  

 ΚΤΑ 460/2009 (ΥΕΚ 67/Β΄/28-1-2010) 

 ΚΤΑ 316/2010 (ΥΕΚ 501/Β’/29-2-2012),  

 ΚΤΑ 94/2012 (ΥΕΚ 1507Β’/4-5-2012) 

ΑΜΟΛΤΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ CPV 09132000-3 : θα πρϋπει να ανταποκρύνεται πλόρωσ ςτισ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τισ απαιτόςεισ που προβλϋπονται απϐ την κεύμενη νομοθεςύα, 

ϐπωσ αυτϋσ  τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν μϋχρι ςόμερα.  

 ΚΤΑ 291/2003 (ΥΕΚ 332/Β/2004)  

 ΚΤΑ  510/2004 (ΥΕΚ 872Β/2007) 

 ΚΤΑ 316/2010 (ΥΕΚ 501/Β/2012) 

 ΚΤΑ 94/2012 (ΥΕΚ 1507/τ.Β΄/ 2012) 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ CPV 09135100-5  : Για το προμηθευϐμενο πετρϋλαιο θϋρμανςησ 

οι εταιρεύεσ εμπορύασ αυτοϑ θα πρϋπει να τηροϑν τισ υποχρεώςεισ τησ ιςχϑουςασ νομοθεςύασ.  

Σο προμηθευϐμενο πετρϋλαιο θϋρμανςησ θα πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ τα πιςτοποιητικϊ 

ποιοτικοϑ ελϋγχου που ορύζει η ιςχϑουςα νομοθεςύα.  Ο προμηθευτόσ ϋχει υποχρϋωςη να 

αντικαθιςτϊ ϊμεςα κϊθε ποςϐτητα που δεν ανταποκρύνεται ςτα ανωτϋρω ςτοιχεύα και 

προδιαγραφϋσ. 

 ΚΤΑ 467/2002 (Υ.Ε.Κ. 1531/ τ. Β’/16-10-2003) 

 ΚΤΑ 468/2002 (ΥΕΚ 1273/τ.Β΄/2003) 

 ΚΤΑ Α2-3391/2009 (ΥΕΚ 1388/τ.Β΄/2009 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΕΊΔΟ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ 
ΚΩΔΙΚΌ CPV 

ΠΟΟΣΗΣΑ (ΛΙΣΡΑ) 

1 Πετρϋλαιο  θϋρμανςησ 09135100-5 129.032,26 
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2 Πετρϋλαιο ντύζελ 09134100-8 5.040,33 

3 Αμόλυβδη βενζύνη 09132000-3 2.240,14 

 
Η εκτϋλεςη τησ προμόθειασ θα γύνει ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 

08.08.2016 τεϑχοσ Α). 

Η ςϑμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ απϐ οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊσ βϊςει τιμόσ,  υπολογιζϐμενη με το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ ϋκπτωςησ ςτην διαμορφοϑμενη 
μϋςη τιμό λιανικόσ πώληςησ του καυςύμου την ημϋρα παρϊδοςησ τησ περιοχόσ, του Παρατηρητηρύου 
Σιμών Τγρών Καυςύμων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικϐτητασ (ϊρθρο 63 του Ν. 
4257/2014. 

ΜΕΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Φρηματοδϐτηςη: τακτικϐσ προϒπολογιςμϐσ του ϋτουσ  2022. 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΥΟΡΕΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΚΑΤΙΜΑ 
 

 

Επειδό οι τιμϋσ δεν εύναι ςταθερϋσ, ο ενδεικτικϐσ προϒπολογιςμϐσ ϋχει γύνει με βϊςη τιμών του 
δελτύου τιμών την  31/01/2022 του Σμόματοσ Διαχεύριςησ Πληροφοριών & Εποπτεύασ Ηλεκτρονικοϑ 
Εμπορύου για το πετρϋλαιο κύνηςησ, βενζύνη αμϐλυβδη. Για το πετρϋλαιο θϋρμανςησ και  την μϋςη τιμό  
μηνϐσ Ιανουαρύου  2022.  

 
 
 
 

 
Α/Α 

 

 
ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΛΙΣΡΑ) 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΦΩΡΙ ΥΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΤΡΩ) 

1. 1 1.Πετρϋλαιο DIESEL  θϋρμανςησ 129.032,26 1,25 161.290,32 

2. 2 2.Πετρϋλαιο DIESEL  κύνηςησ 5.040,33 1,60 8.064,52 

3. 3 3.Βενζύνη Αμόλυβδη 2.240,14 1,80 4.032,26 

4.  5.   
ΤΝΟΛΟ 173.387,10 

1.  2.   
ΥΠΑ 24% 41.612,90 

3.  4.   
ΤΝΟΛΟ 215.000,00 

5.  
ΤΝΟΛΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 2% ΕΠΙ ΣΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΕΚΣΟ ΥΠΑ 3.467,74 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Τπόδειγμα Σεχνικόσ Προςφορϊσ  

Όπωσ δημιουργεύται απϐ την πλατφϐρμα  ΕΗΔΗ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII – Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ  

Όπωσ δημιουργεύται απϐ την πλατφϐρμα  ΕΗΔΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV –– Τποδεύγματα Εγγυητικών Επιςτολών  

 

 

1. Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ υμμετοχόσ 

 

Ονομαςύα Σρϊπεζασ ……………………… 

Κατϊςτημα………………………… 

(Δ/νςη οδϐσ-αριθμϐσ ΣΚ –τηλ-FAX) Ημερομηνύα ϋκδοςησ …………… 

ΕΤΡΩ……………………………. 

Προσ: Γενικϐ Νοςοκομεύο  Γρεβενών, 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ υπ’ αριθμόν …………………….. για 

ΕΤΡΩ………………………………… 

Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ϐτι εγγυώμεθα δια τησ παροϑςησ εγγυητικόσ επιςτολόσ 
ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, παραιτοϑμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του 
ποςοϑ των ΕΤΡΩ …….………………… (και 
ολογρϊφωσ)………………………….………………………………………………… υπϋρ τησ Εταιρεύασ 
…………………………….………………………….………………………………………, οδϐσ…………………..……………., 
αριθμϐσ……………,ΣΚ…………………...(ό ςε περύπτωςη Ένωςησ υπϋρ των εταιριών(1) 
………………………….,(2) …………………………….., κ.λ.π ατομικϊ για κϊθε μια απϐ αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα 
και εισ ολϐκληρον υπϐχρεων μεταξϑ τουσ, εκ τησ ιδιϐτητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ προμηθευτών), 
δια την ςυμμετοχό τησ εισ τον διενεργοϑμενο διαγωνιςμϐ του Γενικοϑ Νοςοκομεύου Γρεβενών για 
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΨΝ ΚΑΤΙΜΨΝ ΠΡΟ ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
ΓΡΕΒΕΝΨΝ» ςϑμφωνα με την υπ’ αριθ. ……./………..  Διακόρυξη ςασ. 

Η παροϑςα εγγϑηςη καλϑπτει μϐνο τισ απϐ την ςυμμετοχό εισ τον ανωτϋρω διαγωνιςμϐ απορρϋουςεσ 
υποχρεώςεισ τησ εν λϐγω εταιρεύασ καθ’ ϐλο το χρϐνο ιςχϑοσ τησ. 

Σο παραπϊνω ποςϐ τηροϑμε ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ με μϐνη τη δόλωςό ςασ ολικϊ ό 
μερικϊ χωρύσ καμύα απϐ μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ 
απαύτηςησ μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. 

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον 
τϋλοσ χαρτοςόμου, το οπούο και μασ βαρϑνει. 

Αποδεχϐμαςτε να παρατεύνουμε την ιςχϑ τησ εγγϑηςησ ϑςτερα απϐ ϋγγραφο τησ Τπηρεςύασ ςασ με 
την προϒπϐθεςη ϐτι το ςχετικϐ αύτημϊ ςασ θα μασ υποβληθεύ πριν απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ. 

Η παροϑςα ιςχϑει μϋχρι και την………………………………………………….. 

ΗΜΕΙΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρϐνοσ ιςχϑοσ πρϋπει να εύναι μεγαλϑτεροσ κατϊ ϋνα (1) μόνα του χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, 
ϐπωσ ςχετικϊ αναφϋρεται ςτη Διακόρυξη. 

Βεβαιοϑται υπεϑθυνα ϐτι το ποςϐ των  εγγυητικών μασ  επιςτολών που ϋχουν δοθεύ ςτο Δημϐςιο και 
τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογύζοντασ και το ποςϐ τησ παροϑςασ δεν υπερβαύνει το ϐριο των εγγυόςεων που 
ϋχει καθοριςθεύ απϐ το Τπουργεύο Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ. 

 

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό) 

 

 



49 

 

 

2. Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ  Καλόσ Εκτϋλεςησ 

 

Ονομαςύα Σρϊπεζασ ……………………… 

Κατϊςτημα………………………… 

(Δ/νςη οδϐσ-αριθμϐσ ΣΚ –τηλ-FAX) Ημερομηνύα ϋκδοςησ …………… 

ΕΤΡΩ……………………………. 

Προσ: Γενικϐ Νοςοκομεύο  Γρεβενών, 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ  ΕΚΣΕΛΕΗ  υπ’  αριθμόν  ……………………..  για 

ΕΤΡΩ………………………………… 

Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ϐτι εγγυώμεθα δια τησ παροϑςησ εγγυητικόσ επιςτολόσ 
ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, παραιτοϑμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του 
ποςοϑ των ΕΤΡΩ ……..……… (και ολογρϊφωσ) ……………………......………………..ςτο οπούο και μϐνο 
περιορύζεται η υποχρϋωςό μασ, υπϋρ τησ Εταιρεύασ ……………………………………………………………………, 
οδϐσ …………………..……………., αριθμϐσ ………, ΣΚ…………………... (ό ςε περύπτωςη Ένωςησ υπϋρ των 
εταιριών (1) ………………………….,(2) …………………………….., κ.λ.π ατομικϊ για κϊθε μια απϐ αυτϋσ και ωσ 
αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρον υπϐχρεων μεταξϑ τουσ, εκ τησ ιδιϐτητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ 
προμηθευτών), για την καλό εκτϋλεςη απϐ αυτό των ϐρων τησ με αριθμϐ ………… ςϑμβαςησ, που 
υπϋγραψε μαζύ ςασ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΨΝ ΚΑΤΙΜΨΝ ΠΡΟ ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΟΤ 
ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΓΡΕΒΕΝΨΝ»   (αριθμϐσ διακόρυξησ ……/……) και το οπούο ποςϐν καλϑπτει 
το 5% τησ ςυμβατικόσ προ Υ.Π.Α. αξύασ ……………………. ΕΤΡΩ αυτόσ. 

 

Σο παραπϊνω ποςϐ τηροϑμε ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ με μϐνη τη δόλωςό ςασ ολικϊ ό 
μερικϊ χωρύσ καμύα απϐ μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ 
απαύτηςησ μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. 

 

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον 
τϋλοσ χαρτοςόμου, το οπούο και μασ βαρϑνει. 

 

Η παροϑςα εγγϑηςό μασ αφορϊ μϐνο ςτην παραπϊνω αιτύα και ιςχϑει μϋχρι την επιςτροφό τησ ςε 
εμϊσ, οπϐτε γύνεται αυτοδύκαια ϊκυρη και δεν ϋχει απϋναντύ μασ καμύα ιςχϑ. 

 

Βεβαιοϑται υπεϑθυνα ϐτι το ποςϐ των  εγγυητικών μασ  επιςτολών που ϋχουν δοθεύ ςτο Δημϐςιο και 
τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογύζοντασ και το ποςϐ τησ παροϑςασ δεν υπερβαύνει το ϐριο εγγυόςεων που ϋχει 
καθοριςτεύ απϐ το Τπουργεύο Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ. 

 

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – χϋδιο ύμβαςησ  

 

ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ    

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                 Αναρτϊται ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. 

       ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

3η ΤΓΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ  

            ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                       Γρεβενϊ      ,,/,,/2022 

   Αρ. πρωτ: 

ΤΜΒΑΗ  ΤΠ΄ΑΡΙΘΜ            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ (χϋδιο) 

τα  Γρεβενϊ  και ςτο …………………………., ςόμερα την  ….-…….-…… ημϋρα ………………. και ώρα …….. 
π.μ. οι κατωτϋρω ςυμβαλλϐμενοι: 

1. Η Δρ. Ευτυχύα Π. Καπϊτου   εκπροςωπώντασ το Γενικϐ Νοςοκομεύο Γρεβενών, Δ/νςη περιοχό 
τρατοπϋδου, Γρεβενϊ, Σ.Κ. 51100, 

2. ………………………….. νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ τησ εταιρύασ «………………………….», Δ/νςη 
……………………., ΣΚ …….., ΑΥΜ …………………, Δ.Ο.Τ. …………, ςτην οπούα ανατϋθηκε η προμόθεια υγρών 
καυςύμων με την υπ΄αριθ. …./.. απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου , καλοϑμενοσ εφεξόσ 
«Προμηθευτόσ», ςυμφώνηςαν και αποδϋχτηκαν τα ακϐλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Ο πρώτοσ των ςυμβαλλομϋνων, αναθϋτει ςτον προμηθευτό, για λογαριαςμϐ του Γενικοϑ 
Νοςοκομεύου Γρεβενών  την προμόθεια των ειδών που περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω και 
περιλαμβϊνονται ςτον ενδεικτικϐ  προϒπολογιςμϐ, ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και ςτην απϐ 
…/…/…. προςφορϊ του προμηθευτό με ποςοςτϐ ϋκπτωςησ …..% ςτη μϋςη τιμό λιανικόσ, ϐπωσ αυτό 
προςδιορύζεται επύ τησ μϋςησ τιμόσ λιανικόσ πώληςησ για τον Ν. Γρεβενών  του παρατηρητηρύου 
τιμών υγρών καυςύμων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ & Ανταγωνιςτικϐτητασ για τα υγρϊ καϑςιμα  

Η ςυμβατικό αξύα τησ προμόθειασ ορύζεται ςε …………….. € (ότοι ………….. € με το Υ.Π.Α.)   

Αναλυτικϊ τα εύδη εύναι τα εξόσ: 

Α/Α           CPV         ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ         (Λύτρα)     ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ   Ή ΣΙΜΗ   

  

Σο Γενικϐ Νοςοκομεύο Γρεβενών  δεν υποχρεοϑται να απορροφόςει το ςϑνολο των ποςοτότων 
που αναγρϊφονται ςτον ενδεικτικϐ προϒπολογιςμϐ. Εφϐςον ϐμωσ κριθεύ ςκϐπιμη η προμόθεια του 
ςυνϐλου των ποςοτότων, ο μειοδϐτησ υποχρεοϑται να ανταποκριθεύ ςτην απαύτηςη του 
Νοςοκομεύου.  

Για τα υγρϊ καϑςιμα η προςφερϐμενη ϋκπτωςη (……%) ςε ακϋραιεσ μονϊδεσ επύ τησ μϋςησ τιμόσ 
λιανικόσ, ϐπωσ αυτό προςδιορύζεται για τον Ν. Γρεβενών απϐ το παρατηρητόριο τιμών υγρών 
καυςύμων του Τπουργεύου  Ανϊπτυξησ & Ανταγωνιςτικϐτητασ εύναι ςταθερό και αμετϊβλητη και 
ιςχϑει για ϐλη τη διϊρκεια τησ προμόθειασ και δεν υπϐκειται για κανϋνα λϐγο ςε αναθεώρηςη. 

Όλεσ οι τιμϋσ νοοϑνται για εμπϐρευμα παραδοτϋο ελεϑθερο απϐ δαςμοϑσ και τϋλη  
ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. 

Η δαπϊνη των δημοςιεϑςεων βαρϑνει τον ανϊδοχο. 

Η διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ορύζεται ςε ϋνα (1) ϋτοσ ,  απϐ ……………………….ϋωσ…………………………….. 

ε περύπτωςη που με τη λόξη τησ ημερομηνύασ τησ ςύμβαςησ δεν ϋχει εξαντληθεύ το 
ςυμβατικό ποςό, το Γενικό Νοςοκομεύο Γρεβενών  ϋχει το δικαύωμα να παρατεύνει  τη 
χρονικό ιςχύ τησ ςύμβαςησ για χρονικό διϊςτημα ϋωσ δύο (2) μόνεσ με απλό ϋγγραφη 
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ειδοπούηςη του αναδόχου με απόφαςη του Δ.. και μϋχρι την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ τησ προμόθειασ ςε ϊλλο προμηθευτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΟΠΟ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Σα ανωτϋρω (ϊρθρο 1) εύδη, θα παραδοθοϑν ωσ εξόσ: 

Σϐποσ παρϊδοςησ: Η παρϊδοςη των καυςύμων θϋρμανςησ θα γύνεται ςτο κτόριο του Γενικοϑ 
Νοςοκομεύου Γρεβενών  

Σα καϑςιμα κύνηςησ θα παραδύδονται ςτο αυτοκύνητο του Γενικοϑ Νοςοκομεύου Γρεβενών απϐ 
πρατόριο του προμηθευτό. 

Σρϐποσ παρϊδοςησ: Σο πετρϋλαιο θϋρμανςησ θα παραδύδεται με βυτύο του προμηθευτό και με 
μεταφορικϊ ϋξοδα του προμηθευτό (μεταφορϊ) ϑςτερα απϐ ϋγγραφη εντολό τησ αρμϐδιασ 
υπηρεςύασ. Σα υγρϊ καϑςιμα κύνηςησ απϐ πρατόριο του προμηθευτό ϑςτερα απϐ ϋγγραφη εντολό τησ 
αρμϐδιασ υπηρεςύασ και του οδηγοϑ του οχόματοσ. 

Φρϐνοσ παρϊδοςησ: Ο χρϐνοσ παρϊδοςησ των καυςύμων θϋρμανςησ ςτο κτόριο ορύζεται ςε δϑο 
(2) ημϋρεσ απϐ την αποςτολό ϋγγραφησ εντολόσ. Για τα καϑςιμα κύνηςησ ο εφοδιαςμϐσ των 
οχημϊτων θα πραγματοποιεύται ϊμεςα απϐ τα πρατόρια του προμηθευτό με την επύδειξη τησ 
ϋγγραφησ εντολόσ. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

Σα εύδη θα εύναι αρύςτησ ποιϐτητασ και ςϑμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ που επιβϊλει η ςχετικό 
νομοθεςύα (προδιαγραφϋσ κρατικών διυλιςτηρύων), οι Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ τησ Τπηρεςύασ, η 
διακόρυξη του διαγωνιςμοϑ τησ προμόθειασ και ϐπωσ αναφϋρει η προςφορϊ του προμηθευτό. 

Ο προμηθευτόσ εγγυϊται με την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ ϐτι τα υγρϊ καϑςιμα που θα 
προμηθεϑςει θα ανταποκρύνονται πλόρωσ προσ τουσ ϐρουσ των τεχνικών προδιαγραφών, των 
χαρακτηριςτικών και τησ προςφορϊσ και ϐτι θα εύναι ςτο ςϑνολϐ τουσ ϊριςτησ ποιϐτητασ 
απαλλαγμϋνα απϐ ξϋνα ςώματα, προςμύξεισ κ.λ.π. και ϐτι θα εύναι κατϊλληλα απϐ κϊθε πλευρϊ για τη 
χρόςη για την οπούα προορύζονται. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΤΗΕΙ 

Για την καλό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, ο προμηθευτόσ κατϋθεςε την υπ’ αρύθμ. …………………………… 
εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ τησ τρϊπεζασ ………………. ϑψουσ ………………. €, 
που καλϑπτει το πϋντε επύ  τοισ εκατϐ (4%) τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ των ειδών,  χωρύσ Υ.Π.Α. 
ϐπωσ αυτϐ ορύζεται ςτη διακόρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

H παραλαβό των υλικών γύνεται απϐ επιτροπϋσ, πρωτοβϊθμιεσ ό και δευτεροβϊθμιεσ,  που 
ςυγκροτοϑνται ςϑμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του ϊρθρου 221 του Ν.4412/16 ςϑμφωνα με τα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 208 του ωσ ϊνω νϐμου. Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των υλικών 
διενεργεύται ποςοτικϐσ και ποιοτικϐσ ϋλεγχοσ και εφϐςον το επιθυμεύ μπορεύ να παραςτεύ και ο 
ανϊδοχοσ. 

Σο Γενικϐ Νοςοκομεύο Γρεβενών κατϊ την παρϊδοςη – παραλαβό διατηρεύ το δικαύωμα να 
αποςτϋλλει  δεύγματα απϐ τα προσ προμόθεια εύδη για ανϊλυςη ςτο Γενικϐ Φημεύο του Κρϊτουσ, ώςτε 
να ελϋγχεται τϐςο η ποιϐτητα ϐςο και το αν πληροϑν τισ απαιτοϑμενεσ προδιαγραφϋσ. 

Ο ανϊδοχοσ προμηθευτόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, ϐποτε του ζητηθεύ απϐ την υπηρεςύα να προβεύ ςε 
εξϋταςη δεύγματοσ οποιουδόποτε προμηθευϐμενου εύδουσ απϐ το αρμϐδιο τμόμα του Γ.Κ.Φ. 

Σο κϐςτοσ τησ διενϋργειασ των ελϋγχων βαρϑνει τον ανϊδοχο. 

Η επιτροπό παραλαβόσ, μετϊ τουσ προβλεπϐμενουσ ελϋγχουσ ςυντϊςςει πρωτϐκολλα 
(προςωρινόσ –οριςτικόσ - παραλαβόσ του υλικοϑ με παρατηρόςεισ –απϐρριψησ των υλικών) 
ςϑμφωνα με την παρ.3 του ϊρθρου 208 του ν. 4412/16. 
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Σα πρωτϐκολλα που ςυντϊςςονται απϐ τισ επιτροπϋσ (πρωτοβϊθμιεσ – δευτεροβϊθμιεσ) 
κοινοποιοϑνται υποχρεωτικϊ και ςτουσ αναδϐχουσ. 

Τλικϊ που απορρύφθηκαν ό κρύθηκαν παραληπτϋα με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ τιμόσ, με βϊςη 
τουσ ελϋγχουσ που πραγματοπούηςε η πρωτοβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ, μποροϑν να 
παραπϋμπονται για επανεξϋταςη ςε δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ ϑςτερα απϐ αύτημα του 
αναδϐχου ό αυτεπϊγγελτα ςϑμφωνα με την παρ. 5 του ϊρθρου 208 του ν.4412/16. Σα ϋξοδα 
βαρϑνουν ςε κϊθε περύπτωςη τον ανϊδοχο. 

 Επύςησ, εϊν ο τελευταύοσ διαφωνεύ με τα αποτελϋςματα των εργαςτηριακών εξετϊςεων που 
διενεργόθηκαν απϐ πρωτοβϊθμιεσ ό δευτεροβϊθμιεσ επιτροπϋσ παραλαβόσ μπορεύ να ζητόςει 
εγγρϊφωσ εξϋταςη κατ΄εφεςη των οικεύων αντιδειγμϊτων, μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα εύκοςι 
(20) ημερών απϐ την γνωςτοπούηςη ςε αυτϐν των αποτελεςμϊτων τησ αρχικόσ εξϋταςησ, με τον 
τρϐπο που περιγρϊφεται ςτην παρ. 8 του ϊρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Σο αποτϋλεςμα τησ κατ΄ϋφεςη εξϋταςησ εύναι υποχρεωτικϐ και τελεςύδικο και για τα δϑο μϋρη. 

Ο ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να ζητόςει παραπομπό ςε δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ μετϊ τα  
αποτελϋςματα τησ κατ΄ϋφεςη εξϋταςησ. 

Αν η παραλαβό των υλικών και η ςϑνταξη του ςχετικοϑ πρωτοκϐλλου δεν πραγματοποιηθεύ απϐ 
την επιτροπό παραλαβόσ μϋςα ςτον οριζϐμενο απϐ τη ςϑμβαςη χρϐνο, θεωρεύται ϐτι η παραλαβό 
ςυντελϋςθηκε αυτοδύκαια, με κϊθε επιφϑλαξη των δικαιωμϊτων του Δημοςύου και εκδύδεται προσ 
τοϑτο ςχετικό απϐφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, με βϊςη μϐνο το θεωρημϋνο απϐ την 
υπηρεςύα που παραλαμβϊνει τα υλικϊ αποδεικτικϐ προςκϐμιςησ τοϑτων, ςϑμφωνα δε με την 
απϐφαςη αυτό η αποθόκη του φορϋα εκδύδει δελτύο ειςαγωγόσ του υλικοϑ και εγγραφόσ του ςτα 
βιβλύα τησ, προκειμϋνου να πραγματοποιηθεύ η πληρωμό του αναδϐχου. 

Ανεξϊρτητα απϐ την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του αναδϐχου, 
πραγματοποιοϑνται οι προβλεπϐμενοι απϐ την ςϑμβαςη ϋλεγχοι απϐ επιτροπό που ςυγκροτεύται με 
απϐφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν μπορεύ να ςυμμετϋχουν ο πρϐεδροσ 
και τα μϋλη τησ επιτροπόσ που δεν πραγματοπούηςε την παραλαβό ςτον προβλεπϐμενο απϐ την 
ςϑμβαςη χρϐνο. Η παραπϊνω επιτροπό παραλαβόσ προβαύνει ςε ϐλεσ τισ διαδικαςύεσ παραλαβόσ που 
προβλϋπονται απϐ την ωσ ϊνω παρϊγραφο 1 και το ϊρθρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντϊςςει τα 
ςχετικϊ πρωτϐκολλα. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ προκαταβολόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφονται 
πριν απϐ την ολοκλόρωςη ϐλων των προβλεπομϋνων απϐ τη ςϑμβαςη ελϋγχων και τη ςϑνταξη των 
ςχετικών πρωτοκϐλλων. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμό του αναδϐχου θα πραγματοποιηθεύ ωσ εξόσ: Σο 100% τησ ςυμβατικόσ αξύασ μετϊ την 
οριςτικό παραλαβό των τμηματικών παραδϐςεων των υλικών. Η πληρωμό του ςυμβατικοϑ 
τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκϐμιςη των νομύμων παραςτατικών και δικαιολογητικών που 
προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώσ και κϊθε ϊλλου 
δικαιολογητικοϑ που τυχϐν όθελε ζητηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργοϑν τον ϋλεγχο και 
την πληρωμό. Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να προςκομύζει ςτην αρμϐδια υπηρεςύα ελϋγχου και 
εκκαθϊριςησ δαπανών, με κϊθε τιμολϐγιο που εκδύδει, το ςχετικϐ Δελτύο Πιςτοπούηςησ Σιμών 
(Πινϊκιο) το οπούο εκδύδεται απϐ το τμόμα παρατηρητηρύων τιμών & τιμοληψιών τησ Γενικόσ 
Γραμματεύασ Εμπορύου & Καταναλωτό και αναγρϊφονται ςε αυτϐ οι τιμϋσ των καυςύμων ςϑμφωνα με 
το οπούο εκδύδεται το ςχετικϐ ϋνταλμα πληρωμόσ. 

Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπϐμενη απϐ την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη φϐρου. 

Η πληρωμό τησ αξύασ των υλικών τησ παροϑςησ θα γύνει με εξϐφληςη του ποςοϑ μετϊ την 
παραλαβό των υπϐ προμόθεια υλικών και αφοϑ ςυνταχθοϑν ϐλα τα νϐμιμα δικαιολογητικϊ και 
εφϐςον η επιτροπό παραλαβόσ δεν διαπιςτώςει κανϋνα πρϐβλημα ωσ προσ την ποιϐτητα και 
καταλληλϐτητα των υγρών καυςύμων. 

Ο προμηθευτόσ υγρών καυςύμων υποχρεοϑται να προςκομύζει ςτην αρμϐδια υπηρεςύα ελϋγχου 
και εκκαθϊριςησ δαπανών, με κϊθε τιμολϐγιο που εκδύδουν, το ςχετικϐ Δελτύο Πιςτοπούηςησ Σιμών 
(Πινϊκιο) το οπούο εκδύδεται απϐ το τμόμα παρατηρητηρύων τιμών & τιμοληψιών τησ Γενικόσ 
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Γραμματεύασ Εμπορύου & Καταναλωτό και αναγρϊφονται ςε αυτϐ οι τιμϋσ των καυςύμων ςϑμφωνα με 
το οπούο εκδύδεται το ςχετικϐ ϋνταλμα πληρωμόσ. 

Επειδό η παρϊδοςη των καυςύμων θα εύναι τμηματικό, ςϑμφωνα με τισ προκϑπτουςεσ ανϊγκεσ 
του Γ.Ν. Γρεβενών, θα εκδύδεται τιμολϐγιο του προμηθευτό μετϊ την παρϊδοςη των ειδών. Μετϊ την 
παραλαβό των υπϐ προμόθεια ειδών, την ϋκδοςη του τιμολογύου του προμηθευτό, την προςκϐμιςη 
των νϐμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλόρωςη κϊθε νϐμιμου ελϋγχου απϐ την Τπηρεςύα του 
Επιτρϐπου Ελεγκτικοϑ υνεδρύου, το Γ.Ν. Γρεβενών υποχρεοϑται να εξοφλεύ τον προμηθευτό εντϐσ 
του χρονικοϑ διαςτόματοσ που ορύζεται απϐ την υποπαρ. Ζ.5 του N. 4152/2013 (ΥΕΚ Α’ 107): 
«ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΨΝ ΑΡΦΨΝ». 

Η ςϑμβαςη θεωρεύται ϐτι εκτελϋςτηκε ϐταν: 

Παραδϐθηκε ολϐκληρη η ποςϐτητα. Παραλόφθηκε οριςτικϊ (ποςοτικϊ και ποιοτικϊ) η ποςϐτητα 
που παραδϐθηκε. Ϊγινε η αποπληρωμό του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχϐν 
λοιπϋσ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ και απϐ τα δϑο ςυμβαλλϐμενα μϋρη και αποδεςμεϑθηκαν οι ςχετικϋσ 
εγγυόςεισ.  

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΡΑΣΗΕΙ-ΥΟΡΟΙ 

Σον ανϊδοχο βαρϑνουν, φϐροι, τϋλη, χαρτϐςημα και ϐλεσ οι νϐμιμεσ κρατόςεισ και φϐροι που 
προβλϋπονται απϐ την νομοθεςύα, καθώσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη για την παρϊδοςη του υλικοϑ 
ςτον τϐπο και με τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτη διακόρυξη και ςτη παροϑςα ςϑμβαςη, πλην του 
Υ.Π.Α. με τον οπούο βαρϑνεται το Γ.Ν. Γρεβενών. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ-ΕΥΑΡΜΟΣΕΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016, οι ϐροι τησ 
διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικϐσ Κώδικασ. 

ΑΡΘΡΟ 9 : OΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του 
περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο 
τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δύκαιο, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

Η τόρηςη των εν λϐγω υποχρεώςεων απϐ τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και 
βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ 
αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ ευθϑνησ και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προϒποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει 
τη ςϑμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφϐςον: 

α) η ςϑμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτοϑςε νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ 

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρϐνο τησ ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ, τελοϑςε ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ 
που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 τησ διακόρυξησ και, ωσ εκ τοϑτου, θα ϋπρεπε να ϋχει 
αποκλειςτεύ απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ, 

γ) η ςϑμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λϐγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των 
υποχρεώςεων που υπϋχει απϐ τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ 
με απϐφαςη του Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ 
ΛΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΚΠΣΩΣΟΤ - ΚΤΡΩΕΙ 

Ο ανϊδοχοσ κηρϑςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ απϐ τη ςϑμβαςη και απϐ κϊθε δικαύωμα που 
απορρϋει απϐ αυτόν, με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμϐδιου 
οργϊνου, εφϐςον δεν φορτώςει, παραδώςει ό αντικαταςτόςει τα ςυμβατικϊ υλικϊ ό δεν επιςκευϊςει 
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ό ςυντηρόςει αυτϊ μϋςα ςτον ςυμβατικϐ χρϐνο ό ςτον χρϐνο παρϊταςησ που του δοθεύ, ςϑμφωνα με 
ϐςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 206 του ν. 4412/2016 και ςτην διακόρυξη. 

Δεν κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ ϐταν: 

α) το υλικϐ δεν φορτωθεύ ό παραδοθεύ ό αντικαταςταθεύ με ευθϑνη του φορϋα που εκτελεύ τη 
ςϑμβαςη. 

β) ςυντρϋχουν λϐγοι ανωτϋρασ βύασ 

τον οικονομικϐ φορϋα που κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ απϐ την ςϑμβαςη, επιβϊλλονται, με απϐφαςη 
του αποφαινϐμενου οργϊνου, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμοδύου οργϊνου, το οπούο 
υποχρεωτικϊ καλεύ τον ανϊδοχο προσ παροχό εξηγόςεων, αθροιςτικϊ, οι παρακϊτω κυρώςεισ: 

α) ολικό κατϊπτωςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ 

 Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να διακϐψει την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ πριν απϐ τη λόξη τησ,  
χωρύσ αποζημύωςό του Αναδϐχου,  εφϐςον για το Νοςοκομεύο πραγματοποιηθεύ η αλλαγό καυςύμου, 
για τισ ανϊγκεσ θϋρμανςησ και Ζεςτοϑ Νεροϑ Φρόςησ.  

Επιπλϋον μπορεύ να επιβληθεύ ο προβλεπϐμενοσ απϐ το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμϐσ 
του αναδϐχου απϐ τη ςυμμετοχό του ςε διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

Αν το υλικϐ φορτωθεύ - παραδοθεύ ό αντικαταςταθεύ μετϊ τη λόξη του ςυμβατικοϑ χρϐνου και 
μϋχρι λόξησ του χρϐνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβϊλλεται πρϐςτιμο 5% επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ ποςϐτητασ που παραδϐθηκε εκπρϐθεςμα. 

Σο παραπϊνω πρϐςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ των εκπρϐθεςμα παραδοθϋντων 
υλικών, χωρύσ ΥΠΑ. Εϊν τα υλικϊ που παραδϐθηκαν εκπρϐθεςμα επηρεϊζουν τη χρηςιμοπούηςη των 
υλικών που παραδϐθηκαν εμπρϐθεςμα, το πρϐςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ 
ςυνολικόσ ποςϐτητασ αυτών. 

 

         Η Διοικότρια                                                       Ο Ανϊδοχοσ 

   του Γ.Ν. Γρεβενών   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – ΕΕΕ 

 

ΕΤΡΩΠΑΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΥΟ ΤΜΒΑΗ   ΕΕΕ 
 (Ε ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΥΗ ΣΟΝ ΕΚΑΣΟΣΕ ΤΣΗΜΙΚΟ ΔΙΑΓ/ΜΟ–ΕΗΔΗ) 
 
 

Άρθρο    79 
"Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ του Ν. 4412/2016  (147/A/08.08.2016),  (ενςωμϊτωςη ςτην 

εθνικό ϋννομη τϊξη  του Ωρθρου 59  τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ)Σο ΕΕΕ αποτελεύ ενημερωμϋνη 

υπεϑθυνη δόλωςη, με τισ υνϋπειεσ του ν. 1599/1986,  η οπούα υποβϊλλεται απϐ τουσ  οικονομικοϑσ 

φορεύσ και  ςυνιςτϊ προκαταρκτικό απϐδειξη προσ Αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που 

εκδύδουν δημϐςιεσ αρχϋσ ό  τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ϐτι  ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ πληρού 

τισ ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ ϐπωσ ορύζονται ςτο Ν. 4412/2016.  
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