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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΦΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΚΩΝ [CPV: 09134100-8 
(ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΝΣΙΖΕΛ), CPV:09132000-3(ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΤΒΔΗ), CPV:09135100-5(ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΗ)], ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ 
ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ (ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ ΕΠΙ ΣΟΙ % ΣΗ ΜΕΗ 

ΔΙΑΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2023 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΝΣΙΖΕΛ:  10.000,00€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΤΒΔΗ:  5.000,00€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ: 200.000,00€ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 215.000,00€ 
 

υςτημικό Αριθμό : 183431 
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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 διεύθυνςη ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΡΑΣΟΠΕΔΟΤ 

Πόλη ΓΡΕΒΕΝΑ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 51100 

Φώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS2 GR131 

Σηλϋφωνο 2462 350311 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομεύο  pros1@nosgrevenon.gr 

Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ3 Πολύζου Βϊςω  

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

Διεύθυνςη του προφύλ αγοραςτό ςτο διαδύκτυο 
(URL)4 

 

 

Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΓΡΕΒΕΝΨΝ  και εύναι ΝΠΔΔ   

   

Κύρια δραςτηριότητα Α.Α.5 

Η κύρια δραςτηριότητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι  η Τγεύα 

Εφαρμοςτϋο εθνικό δύκαιο  εύναι το  Eλληνικό:  

 

τοιχεύα Επικοινωνύασ 6  

α) Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν ηλεκτρονικό 
πρόςβαςη ςτην διεύθυνςη (URL) : μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ  www.promitheus.gov.gr του 
Ε..Η.ΔΗ.. 

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

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσκαι 
Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ από :   

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

δ) H ηλεκτρονικό επικοινωνύα απαιτεύ την χρόςη εργαλεύων και ςυςκευών που δεν εύναι γενικώσ 
διαθϋςιμα. Η απεριόριςτη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν πρόςβαςη ςτα εν λόγω εργαλεύα και ςυςκευϋσ 
εύναι δυνατό ςτην διεύθυνςη (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 διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με την ανοικτό διαδικαςύα του ϊρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ 

Υορϋασ χρηματοδότηςησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι το Γενικό Νοςοκομεύο Γρεβενών. 

Η δαπϊνη για την εν λόγω ςύμβαςη βαρύνει :  

1. Σακτικόσ προώπολογιςμόσ Γενικού Νοςοκομεύου Γρεβενών  Κ.Α.Ε: 1611 «Προμόθεια υγρών 
καυςύµων». 

2. Η υπ΄αριθμ.  85η/1420/06-02-2023 ΑΔΑ:Ψ8ΡΚ690ΒΧ-0Γ7 Απόφαςη ανϊληψησ Τποχρϋωςησ 
(Νομικό Δϋςμευςη) του Διοικητό του Γ.Ν. Γρεβενών. 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ  

Αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ  εύναι :   

Η  Προμόθεια υγρών καυςύμων(«ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΝΣΙΖΕΛ (diesel) CPV 09134100-8, «ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΤΒΔΗ» CPV 09132000-3, «ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 ),  προσ κϊλυψη των 
αναγκών του Γενικού Νοςοκομεύου Γρεβενών , για την περύοδο 2023-2024.  
 

        
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

υμφώνα με την 06/02/2023 τιμό λιανικόσ πώληςησ του καυςύμου του  Παρατηρητηρύου Σιμών 
Τγρών Καυςύμων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1.1 ΚΑΤΙΜΑ 
 

Σα προσ προμόθεια εύδη κατατϊςςονται ςτουσ ακόλουθουσ κωδικούσ του Κοινού Λεξιλογύου δημοςύων 
ςυμβϊςεων (CPV): 09134100-8, 09132000-3, 09135100-5. 

 
Α/Α 

 

 
ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΛΙΣΡΑ) 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΦΩΡΙ ΥΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΤΡΩ) 

1. 1 1.Πετρέλαιο DIESEL  θέρμανςησ 160.010,24 1,008 161.290,32 

2. 2 2.Πετρέλαιο DIESEL  κίνηςησ 5.651,38 1,427 8.064,52 

3. 3 3.Βενζίνη Αμόλυβδη 2.673,91 1,508 4.032,26 

4.  5.   
ΤΝΟΛΟ 173.387,10 

1.  2.   
ΥΠΑ 24% 41.612,89 

3.  4.   
ΤΝΟΛΟ 215.000,00 

5.  

ΤΝΟΛΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 2% ΕΠΙ ΣΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΕΚΣΟ ΥΠΑ 3.467,74 
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  Οι ςυμμετϋχοντεσ μπορούν να υποβϊλλουν προςφορϊ εύτε για το ςύνολο των προσ προμόθεια 
καυςύμων ανϊ κατηγορύα, εύτε για το κϊθε εύδοσ χωριςτϊ ανϊ κατηγορύα. Δηλαδό, θα γύνονται αποδεκτϋσ 
και οι προςφορϋσ που αναφϋρονται μόνο για ϋνα εύδοσ καυςύμου ανϊ κατηγορύα, 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 καυςύμου7. 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των  διακοςύων δϋκα πϋντε    ευρώ    
215.000,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24 % (προώπολογιςμόσ χωρύσ ΥΠΑ: 173.387,10 € και  ΥΠΑ: 
41.612,89€). 

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 ςύμβαςησ ορύζεται  ςε 12 μόνεσ από 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 φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ δύδεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ι     

1.4 Θεςμικό πλαύςιο  

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

1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των 
άρκρων 324-337 

4. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

5. του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

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

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 
2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

8. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

9. τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : “Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

10. τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
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ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

11.  τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

12. τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

13. τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ» 
(ΑΔΑ: ΨΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Χ92).  

14. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» 

15. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

16. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

17. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

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

19. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

20. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό 
Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

21. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,  

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

23. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των 
άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

24. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

25. του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

26. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για 
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

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

ΑΠΟΦΑΕΙ-ΕΓΓΡΑΦΑ : 
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1. Η υπ’αριθμ. 36η/27-01-2023(ΑΔΑ:9ΧΕ34690ΒΧ-ΟΘΔ) απόφαςη Δ.. του Νοςοκομεύου ςύμφωνα 
με το οπούο αποφαςύζει : Σην ϋγκριςη διενϋργειασ δημόςιου ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνιςμού 
ςχετικϊ με την ανϊδειξη αναδόχου για την προμόθεια Καυςύμων.  

2. Η υπ΄ αριθμ. 85η/1420/06-02-2023 ΑΔΑ:Ψ8ΡΚ690ΒΧ-0Γ7 Απόφαςη ανϊληψησ                
Τποχρϋωςησ (Νομικό Δϋςμευςη) του Διοικητό του Γ.Ν. Γρεβενών. 

3. Σων ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών 
διατϊξεων που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ 
παρούςασ, όπωσ ιςχύουν ςόμερα, καθώσ και του ςυνόλου των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και 
εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω. 

 

1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού  

Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η Παραςκευό    17/03/2023 και ώρα  
14:308 

 

ΔΙΑΔΙΚΣΙΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ  ΕΗΔΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr  10/02/2023 

 

13/02/2023 

& ώρα  08:00πμ 

17/03/2023 

& ώρα  14:30μμ 

 

Η διαδικαςύα  τησ ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ θα διενεργηθεύ με χρόςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικού 
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ 
www.promitheus.gov.gr    του ωσ ϊνω ςυςτόματοσ, την 10/02/2023 , ημϋρα Παραςκευό      και ώρα 
10:00 

1.6 Δημοςιότητα 

Α. Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο  

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ).  

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκε ακόμη και ςτη διαδικτυακό πύλη του 
Ε..Η.ΔΗ..9 :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ϋλαβε υςτημικό Αριθμό : 1183431 

Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ) δημοςιεύεται και ςτον Ελληνικό Σύπο ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. Εφημερύδα  :  Ενημϋρωςη 

2. Εφημερύδα  :  Φρονικϊ Δυτικόσ Μακεδονύασ  

3. Εφημερύδα  :  Πρωινό 

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

Η Διακόρυξη θα καταχωρηθεύ ςτο διαδύκτυο, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτη διεύθυνςη 
(URL): http://www.nosgrevenon.gr  ςτην διαδρομό →ΔΙΑΚΗΡΤΞΕΙ ςτισ 10/02/2023.  
                                                           
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.nosgrevenon.gr/
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H Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ διακόρυξησ), ςτϊλθηκε για ανϊρτηςη: 

 το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητόριο  Γρεβενών. 

 το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητόριο  Θεςςαλονύκησ.   

 

Γ. Έξοδα δημοςιεύςεων 

Η δαπϊνη των δημοςιεύςεων ςτον Ελληνικό Σύπο βαρύνει τον ανϊδοχο που θα προκύψει ςύμφωνα με 
τουσ  Ν.3548/2007 και 3801/2009:  

 

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ  

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθόςουν να τηρούν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν,  τισ 
υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και 
εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ 
ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ 
απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τόρηςη των εν λόγω 
υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων 
ςυμβϊςεων και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ 
και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ10  

β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄όλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν 

γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικότητα των πληροφοριών που 
ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 

Σα ϋγγραφα τησ παρούςασ διαδικαςύασ ςύναψησ11  εύναι τα ακόλουθα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

2. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

Όλεσ οι επικοινωνύεσ ςε ςχϋςη με τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, καθώσ και 
όλεσ οι ανταλλαγϋσ πληροφοριών, ιδύωσ η ηλεκτρονικό υποβολό, εκτελούνται με τη χρόςη τησ 
πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ), μϋςω τησ 
Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr   του ωσ ϊνω ςυςτόματοσ12. 

Για πληροφορύεσ αναφορικϊ με τη διακόρυξη του διαγωνιςμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επύςησ να 
απευθύνονται ςτο Γραφεύο Προμηθειών Νοςοκομεύου Γρεβενών, περιοχό τρατοπϋδου, Σ.Κ. 51100, 
Γρεβενϊ, όλεσ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ και ςτο τηλϋφωνο  2462 350311.  

 

2.1.3 Παροχό Διευκρινύςεων 

Σα ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ,  το αργότερο δϋκα   (10) 
ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών και απαντώνται αντύςτοιχα ςτο 
δικτυακό τόπο του διαγωνιςμού μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr , του Ε..Η.ΔΗ.. 
Αιτόματα παροχόσ ςυμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινύςεων  υποβϊλλονται από 
εγγεγραμμϋνουσ  ςτο ςύςτημα οικονομικούσ φορεύσ, δηλαδό από εκεύνουσ που διαθϋτουν ςχετικϊ 
διαπιςτευτόρια που τουσ ϋχουν χορηγηθεύ (όνομα χρόςτη και κωδικό πρόςβαςησ) και απαραύτητα το 
ηλεκτρονικό αρχεύο με το κεύμενο των ερωτημϊτων εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο13. Αιτόματα παροχόσ 
διευκρινόςεων που υποβϊλλονται εύτε με ϊλλο τρόπο εύτε το ηλεκτρονικό αρχεύο που τα ςυνοδεύει δεν 
εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο, δεν εξετϊζονται.  

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, ούτωσ ώςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να μπορούν να λϊβουν γνώςη όλων των αναγκαύων πληροφοριών 
για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

α) όταν, για οποιονδόποτε λόγο, πρόςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν από τον οικονομικό φορϋα 
ϋγκαιρα, δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργότερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν από την προθεςμύα που ορύζεται για την 
παραλαβό των προςφορών,  

β) όταν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. 

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

Όταν οι πρόςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την 
προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των προθεςμιών14. 
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2.1.4 Γλώςςα 

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα  

Συχόν ενςτϊςεισ ό προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 
ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα.15 

Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό 
τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η 
υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).16 

Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ και που θα 
κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα επικυρωμϋνα, και η 
μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., εύτε 
από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περύ Δικηγόρων, εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη χώρα 
αυτό τϋτοια υπηρεςύα. 

Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού που αφορϊ 
αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από το νόμιμο 
επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε από το πρωτότυπο 
ϋγγραφο με την ςφραγύδα ‘’Apostile” ςύμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61. Η επικύρωςη 
αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περύ Δικηγόρων. 

Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα -εταιρικϊ ό μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα  [πχ αγγλικό], χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην 
ελληνικό. 

Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα17. 

2.1.5 Εγγυόςεισ18 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των παραγρϊφων 2.2.2 και 4.1. εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-
μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να 
εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και 
Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με 
γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό 
μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η 
εγγύηςη οικονομικό φορϋα. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων από ϋναν ό περιςςότερουσ 
εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου. 

Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται, δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ, ε) το 
ποςό που καλύπτει η εγγύηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού 
φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω 
για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη 
κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα 
ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, θ) την ημερομηνύα 
λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ, ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να 
καταβϊλει το ποςό τησ εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη 

                                                           
 
 
 
 



 

Σελίδα 12 

ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται και ια) ςτην περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ 
εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

χετικό υπόδειγμα επιςυνϊπτεται ςτο παρϊρτημα IV  τησ παρούςασ. 

Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ των εγγυητικών επιςτολών προκειμϋνου να 
διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. 

2.1.6 Προςταςία Προςωπικών Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά 
μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε 
εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ 
προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 
περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ 
που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ  

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ 
πρόςωπα και, ςε περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι εγκατεςτημϋνα 
ςε: 

α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 

β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την 
Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων.19 

2. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςωρινών ςυμπρϊξεων, δεν 
απαιτεύται να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό20 για την υποβολό προςφορϊσ 

 3. τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται 
ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

2.2.2.1. Για την ϋγκυρη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, κατατύθεται από 
τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ φορεύσ (προςφϋροντεσ),  εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ21, που 
ανϋρχεται ςτο ποςό  των τριών  χιλιϊδων τετρακοςιών εξόντα επτϊ  ευρώ και εβδομόντα τϋςςερα λεπτϊ  
3.467,74  ευρώ, ποςοςτό 2% επύ τησ προεκτιμώμενησ αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α.22. 

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 
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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 
Πετρέλαιο DIESEL 

θέρμανςησ 160.010,24 161.290,32 3.225,80€ 

2 
Πετρέλαιο DIESEL  

κίνηςησ 5.651,38 8.064,52 161,29€ 

3 Βενζίνη Αμόλυβδη 2.673,91 4.032,26 80,65€ 

 

 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η 
εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρόνου 
ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 2.4.5 τησ παρούςασ, ιτοι μζχρι τριακόςιεσ (300) ημζρεσ,   ϊλλωσ η 
προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον 
προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ 
ςυμμετοχόσ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, ςε 
κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ 
των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 
μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

 

2.2.2.2. Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ καλόσ 
εκτϋλεςησ.  

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ μετϊ:  

α) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προςφυγόσ ό την ϋκδοςη απόφαςησ επύ αςκηθεύςασ 
προςφυγόσ κατϊ τησ απόφαςησ κατακύρωςησ και  

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

2.2.2.3. Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη 
διϊρκεια ιςχύοσ αυτόσ, παρϋχει ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτα ϊρθρα 2.2.3 ϋωσ 
2.2.8 , δεν προςκομύςει εγκαύρωσ τα προβλεπόμενα από την παρούςα δικαιολογητικϊ ό δεν προςϋλθει 
εγκαύρωσ για υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμού23  

Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό) προςφϋρων 
οικονομικόσ φορϋασ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (εϊν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό 
νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (εϊν πρόκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ 
λόγουσ24 :  
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α) ςυμμετοχή ςε εγκληματική οργάνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-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) δωροδοκία, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην 
οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 
τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του 
υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 
192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του 
οικονομικού φορϋα,  

γ) απάτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό 
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,  

ε) νομιμοποίηςη εςόδων από παράνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ 
αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη 
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό 
νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδική εργαςία και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, 
καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-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 οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε τελεςύδικη 
καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχει 
εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

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

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ κατ’ 
ελϊχιςτον τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγούμενων εδαφύων 
αφορϊ ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) η κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί 

με αμετάκλητη απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτη από την ημερομηνία τησ καταδίκησ με 

αμετάκλητη απόφαςη.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
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Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του 
που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό 
αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε 
καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, 
κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για την καταβολό τουσ25.  

2.2.3.3. Δεν εφαρμόηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ   
2.2.3.4. Αποκλεύεται26 από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, προςφϋρων 
οικονομικόσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:  

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

(β) εϊν τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό 
αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε 
οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ 
διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικό φορϋα ο οπούοσ βρύςκεται 
ςε μύα εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην περύπτωςη αυτό, υπό την προώπόθεςη ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ 
ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ27,  

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ 
ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού,  

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

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό του οικονομικού 
φορϋα κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,  

(ςτ) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ 
απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με αναθϋτοντα 
φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα τησ 
προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

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

(η) εϊν επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα 
ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που 
ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την 
ανϊθεςη,  

(θ) εϊν ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητϊ 
του, για το οπούο του επιβλόθηκε ποινό που του ςτερεύ το δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςε διαδικαςύα ςύναψησ 
ςύμβαςησ δημοςύων ϋργων και καταλαμβϊνει τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα.  

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των 
καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην περύπτωςη β΄ τησ παρ. 4, υπό την προώπόθεςη ότι αποδεδειγμϋνα 
ο εν λόγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ 
και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ  
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2.2.3.5. Αποκλεύεται, επύςησ, προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα 
ςύναψησ τησ παρούςασ  ςύμβαςησ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 
του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχύει (αμιγώσ εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού)28. 

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

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.429 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα 
μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμού (αυτoκϊθαρςη). Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν 
αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ 
φορεύσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού 
αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό 
φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, ςύμφωνα με τισ 
κεύμενεσ διατϊξεισ, με τελεςύδικη απόφαςη, ςε εθνικό επύπεδο, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ 
ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ 
κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω απόφαςη 30. 

2.2.3.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα 
ςύναψησ τησ ςύμβαςησ. 

2.2.4 Καταλληλόλητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ31  

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 Τλικού  

2.2.5 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια32  

Δεν απαιτείται  ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

2.2.6 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα  

Δεν απαιτείται  ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

2.2.7 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ33  

Οι οικονομικού φορεύσ για την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ δεν  οφεύλουν να 
ςυμμορφώνονται με πρότυπα  
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2.2.8 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων  

Δεν απαιτεύται  ιδιαύτερη οικονομικό και χρηματοοικονομικό  επϊρκειασ ούτε και ιδιαύτερη  Σεχνικό 
επαγγελματικό ικανότητα ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.5 και  2.2.6. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, κατά 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.9.2 και 
κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ34. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ35.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα με 

το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι 

τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να 

ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι36.  

2.2.9.1. Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα IVϋ το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και 
τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ 
μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων 
που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

                                                           
 
 
 



 

Σελίδα 18 

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

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από 
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ 

με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςθσ 

και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ 

ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι 

περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 

του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα 

με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν 

κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ 

και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το 

οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ 

του37. 

2.2.9.2 Αποδεικτικϊ μϋςα38 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε 
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ 
ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν39. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.5. 
και 3.2 τθσ παροφςασ. 

                                                           
 
 
 



 

Σελίδα 19 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ 
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ 
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

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

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

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ (α) 
αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν 
ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι 
δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι 
ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του 
Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ 
ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ 
μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 
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Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 
εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό 
διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ40. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ ςε 
βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

B. 2. Για την απόδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητασ για την ϊςκηςη 
επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ) προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικού 
ό εμπορικού μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε 
κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του αντύςτοιχου 
επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου του Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οπούο πιςτοποιεύται αφενόσ η εγγραφό τουσ ςε αυτό και αφετϋρου το ειδικό επϊγγελμϊ τουσ. την 
περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να 
αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη 
βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ 
αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό 
τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι 
αςκεύ τη δραςτηριότητα που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ υπό ανϊθεςη 
ςύμβαςησ.41 

Οι  εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Βιοτεχνικό 
ό Εμπορικό ό Βιομηχανικό Επιμελητόριο ό ςτο Μητρώο Καταςκευαςτών Αμυντικού Τλικού  

Για την απόδειξη ϊςκηςησ γεωργικού ό κτηνοτροφικού επαγγϋλματοσ, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ απαιτούν 
ςχετικό βεβαύωςη ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ, από αρμόδια διοικητικό αρχό ό αρχό Οργανιςμού Σοπικόσ 
Αυτοδιούκηςησ. 

Β.3. Δεν απαιτείται  ςτθν παροφςα διακιρυξθ 

Β.4. Δεν απαιτείται  ςτθν παροφςα διακιρυξθ 

Β.5. Δεν απαιτείται  ςτθν παροφςα διακιρυξθ 

Πιςτοποιητικά των οποίων η ιςχφσ ζχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά. 

Β.6. Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ 
φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο, προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και 
νόμιμησ εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη 
Δ.. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του διαγωνιζομϋνου). Από τα 
ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςό του, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των 
καταςτατικών, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα 
διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.), τυχόν τρύτοι, ςτουσ 
οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του 
οργϊνου διούκηςησ/ νόμιμου εκπροςώπου. 

Β.7. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ42 που προβλϋπονται από 
τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ εθνικϋσ διατϊξεισ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που 
ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του 
Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό 
εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοπούηςησ.  
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τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν 
λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λόγω 
κατϊλογο.  

Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλότητασ όςον 
αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό.  

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από την 
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ τουσ.  

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

Β.9. την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, 
ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ 
πόρουσ, προςκομύζει, ιδύωσ, ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.43 

2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ   

2.3.1 Κριτόριο ανϊθεςησ44  

Κριτόριο ανϊθεςησ45 τησ ύμβαςησ46 εύναι  η  πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
βϊςει τιμόσ47 ,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). 

2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτην παρούςα Διακόρυξη για το 
ςύνολο τησ προκηρυχθεύςασ ποςότητασ τησ προμόθειασ ανϊ εύδοσ .  

Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ  

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 
είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ48. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.49 

2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών  

Φρόνοσ και τρόποσ υποβολόσ Προςφορών  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ηλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΗΔΗΣ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 22 

εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 
09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με 
κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το 
οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο 
εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό 
(ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 
4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα μϋςω του 
ςυςτόματοσ βεβαιώνεται αυτόματα από το ςύςτημα με υπηρεςύεσ χρονοςόμανςησ, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το ϊρθρο 6 τησ ωσ ϊνω Τπουργικόσ Απόφαςησ. 

Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατότητα υποβολόσ 
προςφορϊσ ςτο ύςτημα. ε περιπτώςεισ τεχνικόσ αδυναμύασ λειτουργύασ του ΕΗΔΗ, η αναθϋτουςα 
αρχό θα ρυθμύςει τα τησ ςυνϋχειασ του διαγωνιςμού με ςχετικό ανακούνωςό τησ50. 

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

(α) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ –Σεχνική Προςφορά» ςτον οπούο 
περιλαμβϊνονται τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα δικαιολογητικϊ και η τεχνικό προςφορϊ  ςύμφωνα 
με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και την παρούςα. 

(β) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη  «Οικονομική Προςφορά» ςτον οπούο  περιλαμβϊνεται η 
οικονομικό προςφορϊ του οικονομικού φορϋα και τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα δικαιολογητικϊ.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του 
ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου 
ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα 
οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. 
Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να 
πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των 
ςτοιχείων ςε αυτόν51.   
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ 
τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςθοφν και ςε 
ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  
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α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 2752 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ 
απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 53 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ54 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199955,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ 
διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο56.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται 
να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω 
Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι 
Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ 
που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 
05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και 
εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι 
παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον 
Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων 
ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια 
ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 
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Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του 
άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 
1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και 
ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το 
βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με 
τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά 
περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ- Σεχνικό Προςφορϊ»  

2.4.3.1 .Δικαιολογητικά υμμετοχήσ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ57 τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι 
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει 
με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο 
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό 
το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό 
ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλύπτει όλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ που ϋχουν 
τεθεύ από την αναθϋτουςα αρχό με το κεφϊλαιο “Απαιτόςεισ-Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ” του 
Παραρτόματοσ  Ι τησ Διακόρυξησ , περιγρϊφοντασ ακριβώσ πώσ οι ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ και 
προδιαγραφϋσ  πληρούνται. Περιλαμβϊνει ιδύωσ τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, βϊςει των οπούων θα 
αξιολογηθεύ η καταλληλόλητα των προςφερόμενων ειδών, με βϊςη το κριτόριο ανϊθεςησ, ςύμφωνα με 
τα αναλυτικώσ αναφερόμενα ςτο ωσ ϊνω Παρϊρτημα58 59.  

                                                           
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο φϊκελοσ τεχνικόσ προςφορϊσ περιϋχει τα ϋγγραφα και τα δικαιολογητικϊ που τεκμηριώνουν την 
τεχνικό επϊρκεια, ςύμφωνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του Παραρτόματοσ Ι τησ παρούςασ, εύναι 
υποχρεωτικϋσ, επύ ποινό αποκλειςμού, για όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ. 

2.4.3.3.Τπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 1599/1986, ςτην οπούα να αναγρϊφεται ότι ο υποψόφιοσ οικονομικόσ 
φορϋασ αποδϋχεται ανεπιφύλακτα τουσ όρουσ τησ παρούςασ 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 προςφερόμενη τιμό. 

την ςυνϋχεια, το ςύςτημα παρϊγει ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ςε μορφό .pdf, το οπούο 
υπογρϊφεται ψηφιακϊ επύ ποινό αποκλειςμού, επύςησ και υποβϊλλεται από τον ύδιο τον προςφϋροντα 
ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου ό τον νόμιμο εκπρόςωπό του ςε περύπτωςη νομικού προςώπου ό τον 
κοινό εκπρόςωπο των μελών ςε περύπτωςη ϋνωςησ προμηθευτών. Σα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται 
ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του ςυςτόματοσ και του παραγόμενου ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου 
ηλεκτρονικού αρχεύου πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη, το ςύςτημα παρϊγει ςχετικό 
μόνυμα και ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το ηλεκτρονικό αρχεύο pdf. 

Η Οικονομικό Προςφορϊ ςυντϊςςεται με κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊσ βϊςει τιμόσ υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτην διαμορφούμενη μϋςη 
τιμό λιανικόσ πώληςησ του καυςύμου την ημϋρα παρϊδοςησ τησ περιοχόσ (Νομόσ Γρεβενών), του 
Παρατηρητηρύου Σιμών Τγρών Καυςύμων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ (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 

 

Α. Τιμέσ 

 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΑ ΚΑΤΙΜΑ 

Για τα υγρϊ καύςιμα εφόςον ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα οικονομικόσ προςφορϊσ του ΕΗΔΗ δεν 
μπορεύ να αποτυπωθεύ ποςοςτό ϋκπτωςησ, για λόγουσ ςύγκριςησ των προςφορών από το ςύςτημα, 
ςτην ωσ ϊνω ηλεκτρονικό φόρμα, οι ςυμμετϋχοντεσ θα ςυμπληρώςουν ωσ τιμό προςφορϊσ την τιμό, με 
τρύα (3) δεκαδικϊ ψηφύα (αριθμό) που προκύπτει μετϊ την αφαύρεςη του ποςοςτού τησ ϋκπτωςησ που 
προςφϋρουν από την τιμό αναφορϊσ  που προςφϋρουν από την τιμό αναφορϊσ που τύθεται ςτην 
παρούςα διακόρυξη. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Σιμό Αναφορϊσ βενζύνησ αμόλυβδησ: 1,212€ χωρύσ ΥΠΑ 

Σιμό Αναφορϊσ πετρελαύου κύνηςησ: 1,004 € χωρύσ ΥΠΑ 

 

Παρϊδειγμα: Έςτω ότι ο ςυμμετϋχων θϋλει να προςφϋρει ϋκπτωςη επύ τησ τιμόσ (όπωσ ακριβώσ ζητεύται 
από τη διακόρυξη) 2%. την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ του ςυςτόματοσ θα 
ςυμπληρώςει ωσ τιμό προςφορϊσ 
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1,212 – (1,212 Φ 0,02) = 1,188€ χωρύσ ΥΠΑ 

1,004 – (1,004 Φ 0,02) = 0,984€ χωρύσ ΥΠΑ 

Δηλαδό το προςφερόμενο ποςοςτό ϋκπτωςησ, ϋχει αποτυπωθεύ ϋμμεςα ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ 
φόρμεσ του ςυςτόματοσ,  κατϊ τα διαλαμβανόμενα ςτο ϊρθρο 11 παρ. 1.2.5 τησ αριθμ. Π1/2390/16-10-
2013 (Β΄2677) Απόφαςησ Τπουργού Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ.  

Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ για την προμόθεια καυςύμων θα αναπροςαρμόζονται ςύμφωνα με το 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 τιμό του προσ προμόθεια καυςύμου δύνεται ςε ποςοςτό ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό ςτην νόμιμα 
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). 

την τιμό προςφορϊσ περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, 
ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα εκτόσ από το Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη των ειδών ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

α) Κρϊτηςη ύψουσ 0,1% (ΕΑΑΔΗΤ) επύ όλων των ςυμβϊςεων που υπϊγονται ςτον παρόντα νόμο και 
ςτον ν. 4413/2016 (Α΄ 148), 

β) Κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτόσ ΥΠΑ, τησ 
αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό 
από την αναθϋτουςα αρχό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων υμβϊςεων 
και Προμηθειών ςύμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 36 του ν. 4412/2016 

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

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον αναλογικό τϋλοσ χαρτοςόμου 3% και ςτην 
επ’ αυτού ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 
2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 
ε περύπτωςη τροποπούηςησ των διατϊξεων τησ κεύμενησ νομοθεςύασ περύ νόμιμων κρατόςεων ό/και 
φόρου ειςοδόματοσ ό οποιαδόποτε ϊλλη τροποπούηςη/ςυμπλόρωςη τυχόν διατϊξεων, οι όροι τησ 
διακόρυξησ καθώσ και τησ ςύμβαςησ που πρόκειται να υπογραφεύ με τον ανϊδοχο, ςυμμορφώνονται με 
τισ νϋεσ διατϊξεισ. 

 

2.4.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών60   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ οικονομικούσ φορεύσ για διϊςτημα διακοςίων 
εβδομήντα ημερών (270)  από την επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο από τον ανωτϋρω προβλεπόμενο απορρύπτεται. 

Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφόςον τούτο ζητηθεύ από την αναθϋτουςα 
αρχό, πριν από τη λόξη τησ, με αντύςτοιχη παρϊταςη τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με 
τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 2.2.2. τησ παρούςασ, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διϊςτημα ύςο με την προβλεπόμενη ωσ ϊνω αρχικό διϊρκεια. 

Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρόνου παρϊταςησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, τα 
αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτόσ αν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ 
περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ότι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε οι 
οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μπορούν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν την 
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προςφορϊ και την εγγύηςη ςυμμετοχόσ τουσ, εφόςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του ανωτϋρω 
ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε όχι. την τελευταύα περύπτωςη, η διαδικαςύα 
ςυνεχύζεται με όςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού οικονομικού φορεύσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών61 

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

α) η οπούα δεν υποβϊλλεται εμπρόθεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορύζεται πιο πϊνω και 
ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 (Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών), 2.4.2. (Φρόνοσ και τρόποσ 
υποβολόσ προςφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακϋλων δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ 
προςφορϊσ), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, τρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ 
οικονομικών προςφορών) , 2.4.5. (Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών), 3.1. (Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη 
προςφορών), 3.2 (Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ) τησ παρούςασ,62  

β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφόςον αυτϊ δεν επιδϋχονται 
ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη ό εφόςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη, δεν ϋχουν αποκαταςταθεύ 
κατϊ την αποςαφόνιςη και την ςυμπλόρωςό τησ ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παρούςησ 
διακόρυξησ, 

γ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτούμενεσ εξηγόςεισ, εντόσ τησ 
προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό από την αναθϋτουςα αρχό ςύμφωνα με 
την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παρούςασ και το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οπούα εύναι εναλλακτικό προςφορϊ,  

ε) η οπούα υποβϊλλεται από ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλλει δύο ό περιςςότερεσ προςφορϋσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχύει, υπό τουσ όρουσ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4 περ.γ τησ παρούςασ ( 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 υπό αύρεςη, 

θ) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητούνται από τα ϋγγραφα τησ 
παρούςησ διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ ςύμβαςησ. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ   

3.1 Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη προςφορών63 

Σο πιςτοποιημϋνο ςτο ΕΗΔΗ, για την αποςφρϊγιςη των  προςφορών  αρμόδιο όργανο τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ (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 (υπό)φακϋλου «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ-Σεχνική 
Προςφορά»  

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπό)φακϋλου «Οικονομική Προςφορά», κατϊ την ημερομηνύα 
και ώρα που θα ορύςει η αναθϋτουςα αρχό  

 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπό)φακϋλου «Δικαιολογητικά κατακύρωςησ», κατϊ την 
ημερομηνύα και ώρα που θα ορύςει η αναθϋτουςα αρχό  

Με την αποςφρϊγιςη των ωσ ϊνω φακϋλων, ανϊ ςτϊδιο, κϊθε προςφϋρων που ςυνεχύζει ςε επόμενο 
ςτϊδιο αποκτϊ πρόςβαςη ςτισ λοιπϋσ προςφορϋσ και τα υποβληθϋντα δικαιολογητικϊ τουσ, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκεύνων τησ κϊθε προςφορϊσ που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ εμπιςτευτικϋσ. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν 
τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβληθεύ, ό να διευκρινύςουν το περιεχόμενο τησ τεχνικόσ ό 
οικονομικόσ προςφορϊσ τουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών 

Μετϊ την κατϊ περύπτωςη ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών η Αναθϋτουςα Αρχό προβαύνει 
ςτην αξιολόγηςη αυτών μϋςω των αρμόδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ύςτημα οργϊνων τησ, 
εφαρμοζόμενων κατϊ τα λοιπϊ των κειμϋνων διατϊξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι 
ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 
Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά 
εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ 
προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα64. 

 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ 
ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
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ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 
τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ65. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων  
των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, 
των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν 
προςφορϊν66. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά 
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που 
προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.67  

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων68 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ 
μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

  

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ69 - Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να υποβάλει 
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
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ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, 
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό 
φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ 
μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω 
παραγράφου 2.4.2.570.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 
ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. 
Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο 
απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να 
αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και 
εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα 
ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ 
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του71.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία 
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από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά 
οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 
4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα 
Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι 
προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ72. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΕΑΑΔΗΤ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.73 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΑΔΗΤ και ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΑΔΗΤ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 
4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 
ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν 
οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 
104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και 
μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του 
προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  
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Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, 
για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα 
εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο 
ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

 3.4 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ - Προςωρινό Δικαςτικό Προςταςύα  

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ 
και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, 
ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Ενιαύα Αρχό Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΑΑΔΗΤ), ςφμφωνα με 
τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με 
προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ 
νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του74 . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

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

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

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, 
θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ75 . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει 
ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει 
ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5976. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 
ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . Θ επιςτροφι του 
παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) 
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όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν 
από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΑΔΗΤ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του 
προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΕΑΑΔΗΤ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  μζςω 
τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει 
το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα 
κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΕΑΑΔΗΤ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον 
πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν 
Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει 
αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα 
από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

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

 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΑΔΗΤ και τθν ακφρωςι τθσ 
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν ΕΑΑΔΗΤ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ 
ανακζτουςα αρχι, αν θ ΕΑΑΔΗΤ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει 
γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ ΕΑΑΔΗΤ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι 
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.77 
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Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν 
πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.78 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν ΕΑΑΔΗΤ τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν κλιτευςθ 
του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Τμιματοσ ζωσ 
τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου 
βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από 
τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα 
(10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο 
φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο 
Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ εντόσ 
δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ δικαςτικισ 
απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν προκεςμία για τθν 
υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ 
αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από 
τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
διαφορετικά.79 Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και θ 
εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 
32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το 
κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει 
αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ άρκρου 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 
 

 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 

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

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου 
εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
. 
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Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ 
εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) αν οι 
οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ 
εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον 
οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) 
ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 



 

Σελίδα 36 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Εγγυόςεισ  (καλόσ εκτϋλεςησ, προκαταβολόσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τησ εκτιμώμενησ αξίασ τησ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

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

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

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ 
αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον 
ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα ζωσ και δφο (2) μήνεσ, μετά τθν λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν 
τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ 
τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται 
προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

4.2  υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα  

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τησ παρούςασ 
διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ.  

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικό 
δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και 
εργατικού δύκαιο, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ 
αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 
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4.4 Τπεργολαβύα 

Δεν προβλϋπεται υπεργολαβύα  

 

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ  

Η ςύμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςύναψησ 
ςύμβαςησ, μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότηςησ του αρμοδύου οργϊνου 80 81 

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ82  

4.6.1. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει 
τη ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον: 

α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που 
αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τούτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ από τη 
διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, 

γ) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων που 
υπϋχει από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απόφαςη του 
Δικαςτηρύου τησ Ένωςησ 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.  
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ  

5.1.1. Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ με τον πιο κϊτω τρόπο :  

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

Προκαταβολό δεν θα χορηγηθεύ. 

Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκόμιςη των νομύμων παραςτατικών και 
δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώσ 
και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργούν 
τον ϋλεγχο και την πληρωμό.  

5.1.2. Toν Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την 
κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη του υλικού ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Ιδύωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ κρατόςεισ:  

α) Κρϊτηςη ύψουσ 0,1% (ΕΑΑΔΗΤ) επύ όλων των ςυμβϊςεων που υπϊγονται ςτον παρόντα νόμο και 
ςτον ν. 4413/2016 (Α΄ 148), 

β) Κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτόσ ΥΠΑ, τησ 
αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό 
από την αναθϋτουςα αρχό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων υμβϊςεων 
και Προμηθειών ςύμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον αναλογικό τϋλοσ χαρτοςόμου 3% και ςτην 
επ’ αυτού ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 

Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη φόρου 
ειςοδόματοσ αξύασ 4% επύ του καθαρού ποςού. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ των διατϊξεων τησ κεύμενησ νομοθεςύασ περύ νόμιμων κρατόςεων ό/και 
φόρου ειςοδόματοσ ό οποιαδόποτε ϊλλη τροποπούηςη/ςυμπλόρωςη τυχόν διατϊξεων, οι όροι τησ 
διακόρυξησ καθώσ και τησ ςύμβαςησ που πρόκειται να υπογραφεύ με τον ανϊδοχο, ςυμμορφώνονται με 
τισ νϋεσ διατϊξεισ. 

Κυρώςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ83 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι δεν 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016  με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 
του ν. 4412/201684 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί 
ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία  20 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ανωτζρω όχλθςθσ.  
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Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, 
με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι 
από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01  

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που 
δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν 
είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του 
Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεύ - παραδοθεύ ό αντικαταςταθεύ μετϊ τη λόξη του ςυμβατικού χρόνου και 
μϋχρι λόξησ του χρόνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε, ςύμφωνα με το ϊρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τησ ςυμβατικήσ αξίασ τησ ποςότητασ που παραδόθηκε εκπρόθεςμα. 

Σο παραπϊνω πρόςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ των εκπρόθεςμα παραδοθϋντων υλικών, 
χωρύσ ΥΠΑ. Εϊν τα υλικϊ που παραδόθηκαν εκπρόθεςμα επηρεϊζουν τη χρηςιμοπούηςη των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεςμα, το πρόςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ ςυνολικόσ 
ποςότητασ αυτών. 

Κατϊ τον υπολογιςμό του χρονικού διαςτόματοσ τησ καθυςτϋρηςησ για φόρτωςη- παρϊδοςη ό 
αντικατϊςταςη των υλικών, με απόφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του 
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αρμοδύου οργϊνου, δεν λαμβϊνεται υπόψη ο χρόνοσ που παρόλθε πϋραν του εύλογου, κατϊ τα διϊφορα 
ςτϊδια των διαδικαςιών, για το οπούο δεν ευθύνεται ο ανϊδοχοσ και παρατεύνεται, αντύςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςησ - παρϊδοςησ. 

Η εύςπραξη του προςτύμου και των τόκων επύ τησ προκαταβολόσ γύνεται με παρακρϊτηςη από το ποςό 
πληρωμόσ του αναδόχου ό, ςε περύπτωςη ανεπϊρκειασ ό ϋλλειψησ αυτού, με ιςόποςη κατϊπτωςη τησ 
εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ αντύςτοιχα, εφόςον ο ανϊδοχοσ δεν καταθϋςει το 
απαιτούμενο ποςό. 

ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβϊλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μϋλη τησ ϋνωςησ. 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων85   

Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει των όρων 
των ϊρθρων 5.2 (Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ), 6.1. (Φρόνοσ παρϊδοςησ υλικών), 
6.4. (Απόρριψη ςυμβατικών υλικών – αντικατϊςταςη), μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) 
ημερών από την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου ςυλλογικού οργϊνου. 

Η εν λόγω απόφαςη δεν επιδϋχεται προςβολό με ϊλλη οποιαςδόποτε φύςεωσ διοικητικό προςφυγό. 

5.4 Δικαςτική επίλυςη διαφορών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 

του άρκρου 205Α του ν. 4412/201686. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 

4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν 

ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ 

τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο 

δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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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 fax ό ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο . Ο προμηθευτόσ 
υποχρεούται να εκτελϋςει την παραγγελύα μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςη. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παρϊδοςησ των υλικών μπορεύ να παρατεύνεται, πριν από τη λόξη του αρχικού 
ςυμβατικού χρόνου παρϊδοςησ, υπό τισ  προώποθϋςεισ του ϊρθρου 206 του ν. 4412/2016. την 
περύπτωςη που το αύτημα υποβϊλλεται από τον ανϊδοχο και η παρϊταςη χορηγεύται χωρύσ να 
ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ ό ϊλλοι ιδιαιτϋρωσ ςοβαρού λόγοι που καθιςτούν αντικειμενικώσ 
αδύνατη την εμπρόθεςμη παρϊδοςη των ςυμβατικών ειδών επιβϊλλονται οι κυρώςεισ του ϊρθρου 207 
του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εϊν λόξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παρϊδοςησ, χωρύσ να υποβληθεύ εγκαύρωσ αύτημα παρϊταςησ ό, 
εϊν λόξει ο παραταθεύσ, κατϊ τα ανωτϋρω, χρόνοσ, χωρύσ να παραδοθεύ το υλικό, ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται 
ϋκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται 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 υλικό, τουλϊχιςτον πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ νωρύτερα. 

Μετϊ από κϊθε προςκόμιςη υλικού ςτην αποθόκη υποδοχόσ αυτών, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να 
υποβϊλει ςτην υπηρεςύα αποδεικτικό, θεωρημϋνο από τον υπεύθυνο τησ αποθόκησ, ςτο οπούο 
αναφϋρεται η ημερομηνύα προςκόμιςησ, το υλικό, η ποςότητα και ο αριθμόσ τησ ςύμβαςησ ςε εκτϋλεςη 
τησ οπούασ προςκομύςτηκε. 

6.2  Παραλαβό υλικών - Φρόνοσ και τρόποσ παραλαβόσ υλικών 

6.2.1. H παραλαβό των καύςιμων  γύνεται από επιτροπϋσ, πρωτοβϊθμιεσ ό και δευτεροβϊθμιεσ, που 
ςυγκροτούνται ςύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του ϊρθρου 221 του Ν.4412/1687  ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 208 του ωσ ϊνω νόμου και το Παρϊρτημα V  τησ παρούςασ (ςχϋδιο ςύμβαςησ). 
Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των υλικών διενεργεύται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ϋλεγχοσ και εφόςον 
το επιθυμεύ μπορεύ να παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ϋλεγχοσ των υλικών γύνεται με χημικό 
εξϋταςη.  

Σο κόςτοσ τησ διενϋργειασ των ελϋγχων βαρύνει τον ανϊδοχο. 

Η επιτροπό παραλαβόσ, μετϊ τουσ προβλεπόμενουσ ελϋγχουσ ςυντϊςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβόσ του υλικού με παρατηρόςεισ –απόρριψησ  των υλικών) ςύμφωνα με την παρ.3 του 
ϊρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Σα πρωτόκολλα που ςυντϊςςονται από τισ επιτροπϋσ (πρωτοβϊθμιεσ – δευτεροβϊθμιεσ) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικϊ και ςτουσ αναδόχουσ. 

Τλικϊ που απορρύφθηκαν ό κρύθηκαν παραληπτϋα με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ τιμόσ, με βϊςη τουσ 
ελϋγχουσ που πραγματοπούηςε η πρωτοβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ, μπορούν να παραπϋμπονται για 
επανεξϋταςη ςε δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ ύςτερα από αύτημα του αναδόχουό ό 
αυτεπϊγγελτα ςύμφωνα με την παρ. 5 του ϊρθρου 208 του ν.4412/16. Σα ϋξοδα βαρύνουν ςε κϊθε 
περύπτωςη τον ανϊδοχο. 

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

Σο αποτϋλεςμα  τησ κατ΄ϋφεςη εξϋταςησ εύναι υποχρεωτικό και τελεςύδικο και για τα δύο 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 καυςύμων  και η ϋκδοςη των ςχετικών πρωτοκόλλων παραλαβόσ 
πραγματοποιεύται μϋςα ςτουσ κατωτϋρω καθοριζόμενουσ χρόνουσ: αυθημερόν μετϊ την παρϊδοςη 

Αν η παραλαβό των υλικών και η ςύνταξη του ςχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεύ από την 
επιτροπό παραλαβόσ μϋςα ςτον οριζόμενο από τη ςύμβαςη χρόνο, θεωρεύται ότι η παραλαβό 
ςυντελϋςθηκε αυτοδύκαια, με κϊθε επιφύλαξη των δικαιωμϊτων του Δημοςύου και εκδύδεται προσ τούτο 
ςχετικό απόφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, με βϊςη μόνο το θεωρημϋνο από την 
υπηρεςύα που παραλαμβϊνει τα υλικϊ αποδεικτικό προςκόμιςησ τούτων, ςύμφωνα δε με την απόφαςη 
αυτό η αποθόκη του φορϋα εκδύδει δελτύο ειςαγωγόσ του υλικού και εγγραφόσ του ςτα βιβλύα τησ, 
προκειμϋνου να πραγματοποιηθεύ η πληρωμό του αναδόχου. 

Ανεξϊρτητα από την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την ςύμβαςη ϋλεγχοι από επιτροπό που ςυγκροτεύται με 
απόφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν μπορεύ να ςυμμετϋχουν ο πρόεδροσ και 
τα μϋλη τησ επιτροπόσ που δεν πραγματοπούηςε την παραλαβό ςτον προβλεπόμενο από την ςύμβαςη 
χρόνο. Η παραπϊνω επιτροπό παραλαβόσ προβαύνει ςε όλεσ τισ διαδικαςύεσ παραλαβόσ που 
προβλϋπονται από την ωσ ϊνω παρϊγραφο 1 και το ϊρθρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντϊςςει τα 
ςχετικϊ πρωτόκολλα. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ προκαταβολόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφονται 
πριν από την ολοκλόρωςη όλων των προβλεπομϋνων από τη ςύμβαςη ελϋγχων και τη ςύνταξη των 
ςχετικών πρωτοκόλλων.88 

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

Δεν απαιτούνται 

6.4  Απόρριψη ςυμβατικών υλικών – Αντικατϊςταςη 

6.4.1. ε περύπτωςη οριςτικόσ απόρριψησ ολόκληρησ ό μϋρουσ τησ ςυμβατικόσ ποςότητασ των υλικών, 
με απόφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου, μπορεύ να 
εγκρύνεται αντικατϊςταςό τησ με ϊλλη, που να εύναι ςύμφωνη με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, μϋςα ςε 
τακτό προθεςμύα που ορύζεται από την απόφαςη αυτό. 

6.4.2. Αν η αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη του ςυμβατικού χρόνου, η προθεςμύα που ορύζεται για 
την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλύτερη του 1/2 του ςυνολικού ςυμβατικού χρόνου, ο δε 
ανϊδοχοσ θεωρεύται ωσ εκπρόθεςμοσ και υπόκειται ςε κυρώςεισ λόγω εκπρόθεςμησ παρϊδοςησ. 
Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τα υλικϊ που απορρύφθηκαν μϋςα ςτην προθεςμύα που του τϊχθηκε 
και εφόςον ϋχει λόξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρώςεισ. 

6.4.3. Η επιςτροφό των υλικών που απορρύφθηκαν γύνεται ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα 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 ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ϋλεγχοσ και εφόςον 
το επιθυμεύ μπορεύ να παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ϋλεγχοσ των υλικών γύνεται με χημικό 
εξϋταςη.  

Σο κόςτοσ τησ διενϋργειασ των ελϋγχων βαρύνει τον ανϊδοχο. 

6.6 Εγγυημϋνη λειτουργύα προμόθειασ89  

Δεν απαιτεύται 
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6.7 Αναπροςαρμογό τιμόσ90  

Δεν προβλϋπεται.  

Η τιμό των καυςύμων κατϊ την διϊρκεια τησ ςύμβαςησ εύναι η νόμιμα 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, 
εφαρμοζόμενησ τησ προςφερόμενησ ϋκπτωςησ. 

    

                                                                                                                                    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 ςύμβαςησ (διαγωνιςμόσ, εγκρύςεισ , υπογραφό ςύμβαςησ, παρακολούθηςη τησ 
ςύμβαςησ) θα γύνει από το Γραφεύο Προμηθειών τησ Διεύθυνςησ Διοικητικού - Οικονομικού του 
Σμόματοσ Οικονομικού του Γενικού Νοςοκομεύου Γρεβενών.  

Η υπογραφό τησ ςύμβαςησ και παρακολούθηςη θα γύνει από το Γραφεύο Προμηθειών τησ Διεύθυνςησ 
Διοικητικού - Οικονομικού του Σμόματοσ Οικονομικού του Γενικού Νοςοκομεύου Γρεβενών και την 
Διούκηςη του Γ.Ν. Γρεβενών. 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Περιγραφό των αναγκών τησ Α.Α.  

Προμόθεια υγρών καυςύμων προσ κϊλυψη των αναγκών του Γενικού Νοςοκομεύου Γρεβενών. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ εύναι η  προμόθεια υγρών καυςύμων προσ κϊλυψη των αναγκών του Γενικού 
Νοςοκομεύου Γρεβενών. 

 

Απαιτόςεισ και Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ  

 

 

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 παρούςεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ αφορούν ςτην προμόθεια υγρών καυςύμων (πετρελαύου 
Ντύζελ, Αμόλυβδησ Βενζύνησ και Πετρελαύου θϋρμανςησ) για την κϊλυψη των αναγκών του Γενικού 
Νοςοκομεύου Γρεβενών. 

Σα υπό προμόθεια καύςιμα πρϋπει να ϋχουν τισ προδιαγραφϋσ που ορύζει το Ανώτατο Φημικό 
υμβούλιο του Γενικού Φημεύου του Κρϊτουσ  και ποιότητασ όμοιασ με εκεύνη που παρϊγουν τα κρατικϊ 
διυλιςτόρια.  Η ποιότητα, οι προδιαγραφϋσ και μϋθοδοι ελϋγχου καυςύμων θα πρϋπει να καλύπτουν τα 
προβλεπόμενα από την ιςχύουςα νομοθεςύα για τα Καύςιμα. Όλα τα εύδη τησ προμόθειασ θα πρϋπει να 
εύναι αρύςτησ ποιότητασ και κατϊλληλα για τον ςκοπό που προορύζονται και ςύμφωνα με την ιςχύουςα 
νομοθεςύα. 

Ειδικότερα το πετρϋλαιο θϋρμανςησ ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ πρϋπει να εύναι με 
χαμηλό περιεκτικότητα ςε παραφύνη. Σο πετρϋλαιο κύνηςησ DIESEL πρϋπει να εύναι απαλλαγμϋνο από 
ϊλλεσ προςμύξεισ, από νερό και φυςικϊ ςε καμύα περύπτωςη δεν πρϋπει να υπϊρχει ανϊμιξη με πετρϋλαιο 
θϋρμανςησ. Η αμόλυβδη βενζύνη 95 οκτανύων θα εύναι ςύμφωνα με τισ κρατικϋσ προδιαγραφϋσ (ΕΛ.Δ.Α.) 
ε καμύα περύπτωςη δεν επιτρϋπεται ανϊμειξη με βενζύνη super ό νερό ό πετρϋλαιο. Πρϋπει να 
πληρούνται οι περιβαλλοντικϋσ προδιαγραφϋσ για κϊθε τύπο καυςύμου όπωσ περιγρϊφονται ςτην 
ιςχύουςα νομοθεςύα. 
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 Η ποιοτικό και ποςοτικό παραλαβό των προμηθευόμενων υγρών καυςύμων θα γύνεται από 
επιτροπϋσ που ορύζονται από το ΓΝΓ. ε περύπτωςη ποιοτικών διαφορών, ανϊλυςη των δειγμϊτων που 
θα λαμβϊνονται θα γύνεται από το Γενικό Φηµεύο του Κρϊτουσ. 

Ο προμηθευτόσ υποχρεούται να διαθϋτει ςτισ αποθόκεσ του επαρκό ποςότητα καυςύμων για να 
εύναι ςε θϋςη να καλύπτει ανϊ πϊςα ςτιγμό τισ ανϊγκεσ του Γενικού Νοςοκομεύου Γρεβενών. 

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

Σο πετρϋλαιο θα παραδύδεται ςτισ δεξαμενϋσ καυςύμων του Νοςοκομεύου εντόσ 2 εργϊςιμων 
ημερών ύςτερα από 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 από την κεύμενη νομοθεςύα όπωσ 
αυτϋσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν 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 από την κεύμενη νομοθεςύα, όπωσ αυτϋσ  

τροποποιόθηκαν και ιςχύουν 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 προμηθευόμενο πετρϋλαιο θϋρμανςησ οι 

εταιρεύεσ εμπορύασ αυτού θα πρϋπει να τηρούν τισ υποχρεώςεισ τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ.  Σο 

προμηθευόμενο πετρϋλαιο θϋρμανςησ θα πρϋπει να ςυνοδεύεται από τα πιςτοποιητικϊ 

ποιοτικού ελϋγχου που ορύζει η ιςχύουςα νομοθεςύα.  Ο προμηθευτόσ ϋχει υποχρϋωςη να 

αντικαθιςτϊ ϊμεςα κϊθε ποςότητα 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 Εύδοσ προμόθειασ 
Κωδικόσ CPV 

ΠΟΟΣΗΣΑ (ΛΙΣΡΑ) 

1 Πετρέλαιο  θέρμανςησ 09135100-5 160.010,24 
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2 Πετρέλαιο ντίζελ 09134100-8 5.651,38 

3 Αμόλυβδη βενζίνη 09132000-3 2.673,91 

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

08.08.2016 τεύχοσ Α). 

Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊσ βϊςει τιμόσ,  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. 

ΜΕΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Φρηματοδότηςη: τακτικόσ προώπολογιςμόσ του ϋτουσ  2023. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΥΟΡΕΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΚΑΤΙΜΑ 
 

 
Α/Α 

 

 
ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΛΙΣΡΑ) 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΤΡΩ) 

1. 1 1.Πετρέλαιο DIESEL  θέρμανςησ 160.010,24 1,008 161.290,32 

2. 2 2.Πετρέλαιο DIESEL  κίνηςησ 5.651,38 1,427 8.064,52 

3. 3 3.Βενζίνη Αμόλυβδη 2.673,91 1,508 4.032,26 

4.  5.   
ΤΝΟΛΟ 173.387,10 

1.  2.   
ΥΠΑ 24% 41.612,89 

3.  4.   
ΤΝΟΛΟ 215.000,00 

5.  
ΤΝΟΛΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 2% ΕΠΙ ΣΗ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΕΚΣΟ ΥΠΑ 3.467,74 

 
 

Επειδό οι τιμϋσ δεν εύναι ςταθερϋσ, ο ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ ϋχει γύνει με βϊςη τιμών του 
δελτύου τιμών την  06/02/2023 του Σμόματοσ Διαχεύριςησ Πληροφοριών & Εποπτεύασ Ηλεκτρονικού 
Εμπορύου για το πετρϋλαιο κύνηςησ, βενζύνη αμόλυβδη. Για το πετρϋλαιο θϋρμανςησ και  την μϋςη τιμό  
μηνόσ Υεβρουαρύου  2023.  

 
 
 
 



 

Σελίδα 47 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Τπόδειγμα Σεχνικόσ Προςφορϊσ (Προςαρμοςμϋνο από την Αναθϋτουςα Αρχό) 

Όπωσ δημιουργεύται από την πλατφόρμα  ΕΗΔΗ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII – Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ (Προςαρμοςμϋνο από την Αναθϋτουςα 
Αρχό) 

Όπωσ δημιουργεύται από την πλατφόρμα  ΕΗΔΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ΕΕΕ  

Θ ανακζτουςα αρχι ςυντάςςει με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, Promitheus ESPDint 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) , ιτοι τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ (βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 
2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που κα ανταποκρίνεται: α) ςτισ καταςτάςεισ εκείνεσ για τισ οποίεσ οι οικονομικοί 
φορείσ αποκλείονται ι, με βάςθ τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, μποροφν να αποκλειςκοφν, κακϊσ και β) ςτα 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχουν κακοριςτεί με τα ωσ άνω ζγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου ωσ 
αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ.  

Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω 
τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςι τουσ. 

 
Ρρόκειται για μια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και των ικανοτιτων 
των επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο τθσ ΕΕ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ επιτρζπει ςτισ 
ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ να αποδείξουν ότι: 

 δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι δυνατόν να αποκλειςτοφν 
από τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

 πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ. 
Μόνον ο προςωρινόσ προμθκευτισ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να ηθτθκοφν 
οριςμζνα ι όλα τα ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ προμθκευτισ 
παρζχει τουσ ςυνδζςμουσ για τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα, θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ.6 του άρκρου 79 του 
Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία όταν θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ -μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ. 
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Καλφπτει μόνο τουσ όρουσ ςυμμετοχισ (προεπιλογι) από 
πλευράσ κριτθρίων αποκλειςμοφ και επιλογισ. 
Το e ΕΕΕΣ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL:  (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)   
 
Θ υπθρεςία e ΕΕΕΣ επιτρζπει: 

 ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν ζνα υπόδειγμα ΕΕΕΣ 
κακορίηοντασ τα κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ 

 ςτθν ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊνει, να επαναχρθςιμοποιεί, να τθλεφορτϊνει  και να 
εκτυπϊνει το ΕΕΕΣ για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων κακϊσ και των 
οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Συχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked Questions-FAQ), 
όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Συμβάςεων (e ΕΕΕΣ), εςτιάηοντασ ςε κζματα βαςικϊν 
αρχϊν του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ υπθρεςίασ e ΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και Εφαρμογισ 
του e EEEΣ. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπωσ 
αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο 
αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. 
Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ. 
 
Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου e ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να 
εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία e ΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το 
οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
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Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία e EEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ».  
Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, 
εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ 
εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία 
αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από 
εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. Cute PDF. 
 
Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, οι 
οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ 
τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να 
ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf προκειμζνου να το υπογράψουν 
ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό δ/ςμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– Τποδεύγματα Εγγυητικών Επιςτολών  

 

 

1. Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ υμμετοχόσ 

 

Ονομαςύα Σρϊπεζασ ……………………… 

Κατϊςτημα………………………… 

(Δ/νςη οδόσ-αριθμόσ ΣΚ –τηλ-FAX) Ημερομηνύα ϋκδοςησ …………… 

ΕΤΡΩ……………………………. 

Προσ: Γενικό Νοςοκομεύο  Γρεβενών, 

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

ΕΤΡΩ………………………………… 

Έχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυώμεθα δια τησ παρούςησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ανϋκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςού των 
ΕΤΡΩ …….………………… (και ολογρϊφωσ)………………………….………………………………………………… υπϋρ τησ 
Εταιρεύασ …………………………….………………………….………………………………………, οδόσ…………………..……………., 
αριθμόσ……………,ΣΚ…………………...(ό ςε περύπτωςη Ένωςησ υπϋρ των εταιριών(1) 
………………………….,(2) …………………………….., κ.λ.π ατομικϊ για κϊθε μια από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και 
εισ ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τουσ, εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ προμηθευτών), δια 
την ςυμμετοχό τησ εισ τον διενεργούμενο διαγωνιςμό του Γενικού Νοςοκομεύου Γρεβενών για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΨΝ ΚΑΤΙΜΨΝ ΠΡΟ ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
ΓΡΕΒΕΝΨΝ» ςύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……./………..  Διακόρυξη ςασ. 

Η παρούςα εγγύηςη καλύπτει μόνο τισ από την ςυμμετοχό εισ τον ανωτϋρω διαγωνιςμό απορρϋουςεσ 
υποχρεώςεισ τησ εν λόγω εταιρεύασ καθ’ όλο το χρόνο ιςχύοσ τησ. 

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

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ 
χαρτοςόμου, το οπούο και μασ βαρύνει. 

Αποδεχόμαςτε να παρατεύνουμε την ιςχύ τησ εγγύηςησ ύςτερα από ϋγγραφο τησ Τπηρεςύασ ςασ με την 
προώπόθεςη ότι το ςχετικό αύτημϊ ςασ θα μασ υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ. 

Η παρούςα ιςχύει μϋχρι και την………………………………………………….. 

ΗΜΕΙΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνοσ ιςχύοσ πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ κατϊ ϋνα (1) μόνα του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, 
όπωσ ςχετικϊ αναφϋρεται ςτη Διακόρυξη. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποςό των  εγγυητικών μασ  επιςτολών που ϋχουν δοθεύ ςτο Δημόςιο και τα 
ΝΠΔΔ, ςυνυπολογύζοντασ και το ποςό τησ παρούςασ δεν υπερβαύνει το όριο των εγγυόςεων που ϋχει 
καθοριςθεύ από το Τπουργεύο Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ. 

 

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό) 
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2. Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ  Καλόσ Εκτϋλεςησ 

 

Ονομαςύα Σρϊπεζασ ……………………… 

Κατϊςτημα………………………… 

(Δ/νςη οδόσ-αριθμόσ ΣΚ –τηλ-FAX) Ημερομηνύα ϋκδοςησ …………… 

ΕΤΡΩ……………………………. 

Προσ: Γενικό Νοςοκομεύο  Γρεβενών, 

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

ΕΤΡΩ………………………………… 

Έχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυώμεθα δια τησ παρούςησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ανϋκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςού των 
ΕΤΡΩ ……..……… (και ολογρϊφωσ) ……………………......………………..ςτο οπούο και μόνο περιορύζεται η 
υποχρϋωςό μασ, υπϋρ τησ Εταιρεύασ ……………………………………………………………………, οδόσ 
…………………..……………., αριθμόσ ………, ΣΚ…………………... (ό ςε περύπτωςη Ένωςησ υπϋρ των εταιριών 
(1) ………………………….,(2) …………………………….., κ.λ.π ατομικϊ για κϊθε μια από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα 
και εισ ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τουσ, εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ προμηθευτών), για 
την καλό εκτϋλεςη από αυτό των όρων τησ με αριθμό ………… ςύμβαςησ, που υπϋγραψε μαζύ ςασ για 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΨΝ ΚΑΤΙΜΨΝ ΠΡΟ ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
ΓΡΕΒΕΝΨΝ»   (αριθμόσ διακόρυξησ ……/……) (4%) ςε ποςοςτό επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ 
ό του αντύςτοιχου τμόματοσ , χωρύσ να ςυμπεριλαμβϊνονται δικαιώματα προαύρεςησ.   

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

 

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ 
χαρτοςόμου, το οπούο και μασ βαρύνει. 

 

Η παρούςα εγγύηςό μασ αφορϊ μόνο ςτην παραπϊνω αιτύα και ιςχύει μϋχρι την επιςτροφό τησ ςε εμϊσ, 
οπότε γύνεται αυτοδύκαια ϊκυρη και δεν ϋχει απϋναντύ μασ καμύα ιςχύ. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποςό των  εγγυητικών μασ  επιςτολών που ϋχουν δοθεύ ςτο Δημόςιο και τα 
ΝΠΔΔ, ςυνυπολογύζοντασ και το ποςό τησ παρούςασ δεν υπερβαύνει το όριο εγγυόςεων που ϋχει 
καθοριςτεύ από το Τπουργεύο Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ. 

 

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI- ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο που 

υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και τρίτοι, 

κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ 

προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 

παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 

προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ 

και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ των Ρροςφερόντων 

ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 

λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ του 

Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 

περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο πλαίςιο 

των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 

προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-

δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ 

νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ 

αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ 

των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί να 

αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 

απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου 

και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ 

καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε 

άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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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      ,,/,,/2023 

   Αρ. πρωτ: 

ΤΜΒΑΗ  ΤΠ΄ΑΡΙΘΜ            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ (χϋδιο) 

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

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

2. ………………………….. νόμιμοσ εκπρόςωποσ τησ εταιρύασ «………………………….», Δ/νςη ……………………., 
ΣΚ …….., ΑΥΜ …………………, Δ.Ο.Τ. …………, ςτην οπούα ανατϋθηκε η προμόθεια υγρών καυςύμων με την 
υπ΄αριθ. …./.. απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου , καλούμενοσ εφεξόσ «Προμηθευτόσ», ςυμφώνηςαν 
και αποδϋχτηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Ο πρώτοσ των ςυμβαλλομϋνων, αναθϋτει ςτον προμηθευτό, για λογαριαςμό του Γενικού 
Νοςοκομεύου Γρεβενών  την προμόθεια των ειδών που περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω και 
περιλαμβϊνονται ςτον ενδεικτικό  προώπολογιςμό, ςτισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και ςτην από …/…/…. 
προςφορϊ του προμηθευτό με ποςοςτό ϋκπτωςησ …..% ςτη μϋςη τιμό λιανικόσ, όπωσ αυτό 
προςδιορύζεται επύ τησ μϋςησ τιμόσ λιανικόσ πώληςησ για τον Ν. Γρεβενών  του παρατηρητηρύου τιμών 
υγρών καυςύμων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ & Ανταγωνιςτικότητασ για τα υγρϊ καύςιμα  

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 Γενικό Νοςοκομεύο Γρεβενών  δεν υποχρεούται να απορροφόςει το ςύνολο των ποςοτότων που 
αναγρϊφονται ςτον ενδεικτικό προώπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κριθεύ ςκόπιμη η προμόθεια του ςυνόλου 
των ποςοτότων, ο μειοδότησ υποχρεούται να ανταποκριθεύ ςτην απαύτηςη του Νοςοκομεύου.  

Για τα υγρϊ καύςιμα η προςφερόμενη ϋκπτωςη (……%) ςε ακϋραιεσ μονϊδεσ επύ τησ μϋςησ τιμόσ 
λιανικόσ, όπωσ αυτό προςδιορύζεται για τον Ν. Γρεβενών από το παρατηρητόριο τιμών υγρών καυςύμων 
του Τπουργεύου  Ανϊπτυξησ & Ανταγωνιςτικότητασ εύναι ςταθερό και αμετϊβλητη και ιςχύει για όλη τη 
διϊρκεια τησ προμόθειασ και δεν υπόκειται για κανϋνα λόγο ςε αναθεώρηςη. 

Όλεσ οι τιμϋσ νοούνται για εμπόρευμα παραδοτϋο ελεύθερο από δαςμούσ και τϋλη  
ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. 

Η δαπϊνη των δημοςιεύςεων βαρύνει τον ανϊδοχο. 

Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε ϋνα (1) ϋτοσ ,  από ……………………….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 ειδοπούηςη του 
αναδόχου με απόφαςη του Δ.. και μϋχρι την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ τησ 
προμόθειασ ςε ϊλλο προμηθευτό. 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΣΟΠΟ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

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

Σόποσ παρϊδοςησ: Η παρϊδοςη των καυςύμων θϋρμανςησ θα γύνεται ςτο κτόριο του Γενικού 
Νοςοκομεύου Γρεβενών  

Σα καύςιμα κύνηςησ θα παραδύδονται ςτο αυτοκύνητο του Γενικού Νοςοκομεύου Γρεβενών από 
πρατόριο του προμηθευτό. 

Σρόποσ παρϊδοςησ: Σο πετρϋλαιο θϋρμανςησ θα παραδύδεται με βυτύο του προμηθευτό και με 
μεταφορικϊ ϋξοδα του προμηθευτό (μεταφορϊ) ύςτερα από ϋγγραφη εντολό τησ αρμόδιασ υπηρεςύασ. 
Σα υγρϊ καύςιμα κύνηςησ από πρατόριο του προμηθευτό ύςτερα από ϋγγραφη εντολό τησ αρμόδιασ 
υπηρεςύασ και του οδηγού του οχόματοσ. 

Φρόνοσ παρϊδοςησ: Ο χρόνοσ παρϊδοςησ των καυςύμων θϋρμανςησ ςτο κτόριο ορύζεται ςε δύο (2) 
ημϋρεσ από την αποςτολό ϋγγραφησ εντολόσ. Για τα καύςιμα κύνηςησ ο εφοδιαςμόσ των οχημϊτων θα 
πραγματοποιεύται ϊμεςα από τα πρατόρια του προμηθευτό με την επύδειξη τησ ϋγγραφησ εντολόσ. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

Σα εύδη θα εύναι αρύςτησ ποιότητασ και ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ που επιβϊλει η ςχετικό 
νομοθεςύα (προδιαγραφϋσ κρατικών διυλιςτηρύων), οι Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ τησ Τπηρεςύασ, η 
διακόρυξη του διαγωνιςμού τησ προμόθειασ και όπωσ αναφϋρει η προςφορϊ του προμηθευτό. 

Ο προμηθευτόσ εγγυϊται με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ότι τα υγρϊ καύςιμα που θα προμηθεύςει 
θα ανταποκρύνονται πλόρωσ προσ τουσ όρουσ των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριςτικών και 
τησ προςφορϊσ και ότι θα εύναι ςτο ςύνολό τουσ ϊριςτησ ποιότητασ απαλλαγμϋνα από ξϋνα ςώματα, 
προςμύξεισ κ.λ.π. και ότι θα εύναι κατϊλληλα από κϊθε πλευρϊ για τη χρόςη για την οπούα προορύζονται. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΤΗΕΙ 

Για την καλό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο προμηθευτόσ κατϋθεςε την υπ’ αρύθμ. …………………………… 
εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ(4%) ςε ποςοςτό επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ  τησ 
τρϊπεζασ ………………. ύψουσ ………………. €. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

H παραλαβό των υλικών γύνεται από επιτροπϋσ, πρωτοβϊθμιεσ ό και δευτεροβϊθμιεσ,  που 
ςυγκροτούνται ςύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του ϊρθρου 221 του Ν.4412/16 ςύμφωνα με τα οριζόμενα 
ςτο ϊρθρο 208 του ωσ ϊνω νόμου. Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των υλικών διενεργεύται ποςοτικόσ 
και ποιοτικόσ ϋλεγχοσ και εφόςον το επιθυμεύ μπορεύ να παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. 

Σο Γενικό Νοςοκομεύο Γρεβενών κατϊ την παρϊδοςη – παραλαβό διατηρεύ το δικαύωμα να 
αποςτϋλλει  δεύγματα από τα προσ προμόθεια εύδη για ανϊλυςη ςτο Γενικό Φημεύο του Κρϊτουσ, ώςτε να 
ελϋγχεται τόςο η ποιότητα όςο και το αν πληρούν τισ απαιτούμενεσ προδιαγραφϋσ. 

Ο ανϊδοχοσ προμηθευτόσ εύναι υποχρεωμϋνοσ, όποτε του ζητηθεύ από την υπηρεςύα να προβεύ ςε 
εξϋταςη δεύγματοσ οποιουδόποτε προμηθευόμενου εύδουσ από το αρμόδιο τμόμα του Γ.Κ.Φ. 

Σο κόςτοσ τησ διενϋργειασ των ελϋγχων βαρύνει τον ανϊδοχο. 

Η επιτροπό παραλαβόσ, μετϊ τουσ προβλεπόμενουσ ελϋγχουσ ςυντϊςςει πρωτόκολλα (προςωρινόσ –
οριςτικόσ - παραλαβόσ του υλικού με παρατηρόςεισ –απόρριψησ των υλικών) ςύμφωνα με την παρ.3 
του ϊρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Σα πρωτόκολλα που ςυντϊςςονται από τισ επιτροπϋσ (πρωτοβϊθμιεσ – δευτεροβϊθμιεσ) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικϊ και ςτουσ αναδόχουσ. 

Τλικϊ που απορρύφθηκαν ό κρύθηκαν παραληπτϋα με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ τιμόσ, με βϊςη 
τουσ ελϋγχουσ που πραγματοπούηςε η πρωτοβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ, μπορούν να παραπϋμπονται 
για επανεξϋταςη ςε δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ ύςτερα από αύτημα του αναδόχου ό 
αυτεπϊγγελτα ςύμφωνα με την παρ. 5 του ϊρθρου 208 του ν.4412/16. Σα ϋξοδα βαρύνουν ςε κϊθε 
περύπτωςη τον ανϊδοχο. 
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 Επύςησ, εϊν ο τελευταύοσ διαφωνεύ με τα αποτελϋςματα των εργαςτηριακών εξετϊςεων που 
διενεργόθηκαν από πρωτοβϊθμιεσ ό δευτεροβϊθμιεσ επιτροπϋσ παραλαβόσ μπορεύ να ζητόςει εγγρϊφωσ 
εξϋταςη κατ΄εφεςη των οικεύων αντιδειγμϊτων, μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών 
από την γνωςτοπούηςη ςε αυτόν των αποτελεςμϊτων τησ αρχικόσ εξϋταςησ, με τον τρόπο που 
περιγρϊφεται ςτην παρ. 8 του ϊρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Σο αποτϋλεςμα τησ κατ΄ϋφεςη εξϋταςησ εύναι υποχρεωτικό και τελεςύδικο και για τα δύο 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 ςύνταξη του ςχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεύ από την 
επιτροπό παραλαβόσ μϋςα ςτον οριζόμενο από τη ςύμβαςη χρόνο, θεωρεύται ότι η παραλαβό 
ςυντελϋςθηκε αυτοδύκαια, με κϊθε επιφύλαξη των δικαιωμϊτων του Δημοςύου και εκδύδεται προσ τούτο 
ςχετικό απόφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, με βϊςη μόνο το θεωρημϋνο από την 
υπηρεςύα που παραλαμβϊνει τα υλικϊ αποδεικτικό προςκόμιςησ τούτων, ςύμφωνα δε με την απόφαςη 
αυτό η αποθόκη του φορϋα εκδύδει δελτύο ειςαγωγόσ του υλικού και εγγραφόσ του ςτα βιβλύα τησ, 
προκειμϋνου να πραγματοποιηθεύ η πληρωμό του αναδόχου. 

Ανεξϊρτητα από την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την ςύμβαςη ϋλεγχοι από επιτροπό που ςυγκροτεύται με 
απόφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν μπορεύ να ςυμμετϋχουν ο πρόεδροσ και 
τα μϋλη τησ επιτροπόσ που δεν πραγματοπούηςε την παραλαβό ςτον προβλεπόμενο από την ςύμβαςη 
χρόνο. Η παραπϊνω επιτροπό παραλαβόσ προβαύνει ςε όλεσ τισ διαδικαςύεσ παραλαβόσ που 
προβλϋπονται από την ωσ ϊνω παρϊγραφο 1 και το ϊρθρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντϊςςει τα 
ςχετικϊ πρωτόκολλα. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ προκαταβολόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφονται 
πριν από την ολοκλόρωςη όλων των προβλεπομϋνων από τη ςύμβαςη ελϋγχων και τη ςύνταξη των 
ςχετικών πρωτοκόλλων. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ ωσ εξόσ: Σο 100% τησ ςυμβατικόσ αξύασ μετϊ την 
οριςτικό παραλαβό των τμηματικών παραδόςεων των υλικών. Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ 
θα γύνεται με την προςκόμιςη των νομύμων παραςτατικών και δικαιολογητικών που προβλϋπονται από 
τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν όθελε ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο και την πληρωμό. Ο 
ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύζει ςτην αρμόδια υπηρεςύα ελϋγχου και εκκαθϊριςησ δαπανών, με 
κϊθε τιμολόγιο που εκδύδει, το ςχετικό Δελτύο Πιςτοπούηςησ Σιμών (Πινϊκιο) το οπούο εκδύδεται από το 
τμόμα παρατηρητηρύων τιμών & τιμοληψιών τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου & Καταναλωτό και 
αναγρϊφονται ςε αυτό οι τιμϋσ των καυςύμων ςύμφωνα με το οπούο εκδύδεται το ςχετικό ϋνταλμα 
πληρωμόσ. 

Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη φόρου. 

Η πληρωμό τησ αξύασ των υλικών τησ παρούςησ θα γύνει με εξόφληςη του ποςού μετϊ την παραλαβό 
των υπό προμόθεια υλικών και αφού ςυνταχθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικϊ και εφόςον η επιτροπό 
παραλαβόσ δεν διαπιςτώςει κανϋνα πρόβλημα ωσ προσ την ποιότητα και καταλληλότητα των υγρών 
καυςύμων. 

Ο προμηθευτόσ υγρών καυςύμων υποχρεούται να προςκομύζει ςτην αρμόδια υπηρεςύα ελϋγχου και 
εκκαθϊριςησ δαπανών, με κϊθε τιμολόγιο που εκδύδουν, το ςχετικό Δελτύο Πιςτοπούηςησ Σιμών 
(Πινϊκιο) το οπούο εκδύδεται από το τμόμα παρατηρητηρύων τιμών & τιμοληψιών τησ Γενικόσ 
Γραμματεύασ Εμπορύου & Καταναλωτό και αναγρϊφονται ςε αυτό οι τιμϋσ των καυςύμων ςύμφωνα με το 
οπούο εκδύδεται το ςχετικό ϋνταλμα πληρωμόσ. 

Επειδό η παρϊδοςη των καυςύμων θα εύναι τμηματικό, ςύμφωνα με τισ προκύπτουςεσ ανϊγκεσ του 
Γ.Ν. Γρεβενών, θα εκδύδεται τιμολόγιο του προμηθευτό μετϊ την παρϊδοςη των ειδών. Μετϊ την 
παραλαβό των υπό προμόθεια ειδών, την ϋκδοςη του τιμολογύου του προμηθευτό, την προςκόμιςη των 
νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλόρωςη κϊθε νόμιμου ελϋγχου από την Τπηρεςύα του Επιτρόπου 
Ελεγκτικού υνεδρύου, το Γ.Ν. Γρεβενών υποχρεούται να εξοφλεύ τον προμηθευτό εντόσ του χρονικού 
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διαςτόματοσ που ορύζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του N. 4152/2013 (ΥΕΚ Α’ 107): «ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΨΝ ΑΡΦΨΝ». 

Η ςύμβαςη θεωρεύται ότι εκτελϋςτηκε όταν: 

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποςότητα. Παραλόφθηκε οριςτικϊ (ποςοτικϊ και ποιοτικϊ) η ποςότητα 
που παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπϋσ 
ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ και από τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη και αποδεςμεύθηκαν οι ςχετικϋσ 
εγγυόςεισ.  

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΡΑΣΗΕΙ-ΥΟΡΟΙ 

Σον ανϊδοχο βαρύνουν, φόροι, τϋλη, χαρτόςημα και όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ και φόροι που 
προβλϋπονται από την νομοθεςύα, καθώσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη για την παρϊδοςη του υλικού ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτη διακόρυξη και ςτη παρούςα ςύμβαςη, πλην του Υ.Π.Α. με 
τον οπούο βαρύνεται το Γ.Ν. Γρεβενών. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ-ΕΥΑΡΜΟΣΕΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τησ 
διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ. 

ΑΡΘΡΟ 9 : OΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ 
Ένωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δύκαιο, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ 
αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει τη 
ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον: 

α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που 
αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 τησ διακόρυξησ και, ωσ εκ τούτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ 
από τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, 

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

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΚΠΣΩΣΟΤ - ΚΤΡΩΕΙ 

Ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμα που 
απορρϋει από αυτόν, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου 
οργϊνου, εφόςον δεν φορτώςει, παραδώςει ό αντικαταςτόςει τα ςυμβατικϊ υλικϊ ό δεν επιςκευϊςει ό 
ςυντηρόςει αυτϊ μϋςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ό ςτον χρόνο παρϊταςησ που του δοθεύ, ςύμφωνα με όςα 
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 206 του ν. 4412/2016 και ςτην διακόρυξη. 

Δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεύ ό παραδοθεύ ό αντικαταςταθεύ με ευθύνη του φορϋα που εκτελεύ τη 
ςύμβαςη. 

β) ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ 
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τον οικονομικό φορϋα που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την ςύμβαςη, επιβϊλλονται, με απόφαςη του 
αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ καλεύ 
τον ανϊδοχο προσ παροχό εξηγόςεων, αθροιςτικϊ, οι παρακϊτω κυρώςεισ: 

α) ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

 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.  

Επιπλϋον μπορεύ να επιβληθεύ ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τη ςυμμετοχό του ςε διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

Αν το υλικό φορτωθεύ - παραδοθεύ ό αντικαταςταθεύ μετϊ τη λόξη του ςυμβατικού χρόνου και μϋχρι 
λόξησ του χρόνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε, ςύμφωνα με το ϊρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβϊλλεται πρόςτιμο 5% επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ ποςότητασ που παραδόθηκε εκπρόθεςμα. 

Σο παραπϊνω πρόςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ των εκπρόθεςμα παραδοθϋντων 
υλικών, χωρύσ ΥΠΑ. Εϊν τα υλικϊ που παραδόθηκαν εκπρόθεςμα επηρεϊζουν τη χρηςιμοπούηςη των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεςμα, το πρόςτιμο υπολογύζεται επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ 
ςυνολικόσ ποςότητασ αυτών. 

 

         Η Διοικότρια                                                       Ο Ανϊδοχοσ 

   του Γ.Ν. Γρεβενών   
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