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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 20/2019 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 91/2019
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαηάξηηζε
φξσλ δηελέξγεηαο δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ
“Ξξνκήζεηα Ρξνθίκσλ,
Αλαισζίκσλ Δηδψλ θαη Ξαξνρή Γάιαθηνο γηα ην
Δξγαηνηερληθφ Ξξνζσπηθφ γηα ηηο αλάγθεο ησλ
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ ηνπ
Ξξνζψπσλ γηα ην νηθ.έηνο 2020” (Α.Κ. 45/2019)».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κήλα Καΐνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 14533/20/17-5-2019 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε Βαζηιφπνπινπ, πνπ
επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :

ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θφληνο Απφζηνινο,
Αληηπξφεδξνο 3) Αλαληάδεο Ληθφιανο 4) Θαιακπφθεο Ησάλλεο 5) Ξαπαινπθά
Δπηπρία θαη 6) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Ραβιαξίδεο Ξαλαγηψηεο 2) Ξιάηαλνο Διεπζέξηνο θαη 3) Γεσξγακιήο
Ιχζζαλδξνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 1ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 14943/22-5-2019 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο
Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΚΑ: 1)Έγθξηζε Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ,
ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΔΗΓΥΛ ΘΑΗ

ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΑΡΝΡΔΣΛΗΘΝ

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ –
Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ ΘΑΗ ΡΥΛ ΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΥΞΥΛ ΓΗΑ ΡΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΡΝΠ 2020»
(Α.Κ. 45/2019). Ζ αμία ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 532.483,88€ (με
Φ.Π.Α.)
2) Θαηάξηηζε ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ δηεζλνχο αλνηρηνχ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Ξξνκήζεηα ηξνθίκσλ, αλαισζίκσλ εηδψλ θαη παξνρή γάιαθηνο
γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο & ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2020» (Α.Κ. 45/2019).
Παο δηαβηβάδνπκε ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα
ηνλ δηεζλή αλνηρηφ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ δηαγσληζκφ γηα ηελ «Ξξνκήζεηα ηξνθίκσλ,
αλαισζίκσλ εηδψλ θαη παξνρή γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηηο
αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο & ησλ
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020» Α.Κ. 45/2019 ,
ζπλνιηθνχ πνζνχ 532.483,88€ (με Φ.Π.Α.)θαη παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζή ηνπο.
Ν Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δ.ΠΖ.ΓΖ.Π. ζχκθσλα
κε δχν θξηηήξηα θαηαθχξσζεο:
1ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ – (Σακειφηεξε ηηκή – Σ.Ρ.)
Ρελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο (ηηκή
κνλάδαο), γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο εθάζηνηε πεξεζίαο, Νκάδαο, σο απηέο
έρνπλ θαζνξηζζεί.
2ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ – (Ξνζνζηφ έθπησζεο επί ηνπ Γ.Ξ.Ρ. – Ξνζνζηφ
έθπησζεο)
Ρν πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά Κέζεο
Ρηκήο Ιηαληθήο πψιεζεο, φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηα Γειηία Ξηζηνπνίεζεο
ηηκψλ ηνπ Ρκήκαηνο Δκπνξίνπ, Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Ξ.Δ. Θεληξηθνχ Ρνκέα Αζελψλ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Ρν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ
έθπησζεο ζα πξέπεη λα είλαη εληαίν γηα ηα είδε ηεο θάζε πεξεζίαο, Νκάδαο, σο
απηέο έρνπλ θαζνξηζζεί.
Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη (ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ) κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ
πξνζθνξά γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ηξνθίκσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ
πξνζθνξά ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νκάδαο.

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ:
























Ρν Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/4/8.8.2016) Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ,
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ) θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.
Ρν Λ. 2690/1999 “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο”.
Ρν Λ. 3463/2006 (Φ.Δ.Θ. 114/8-6-2006, η. Α΄), “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ
θαη Θνηλνηήησλ” (άξζξν 209), φπσο αλαδηαηππψζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε
ην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Λ. 3536/2007 (Φ.Δ.Θ. 42/23-2-2007, η. Α΄) “Δηδηθέο
ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ
αξκνδηφηεηαο
πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο
θαη
Απνθέληξσζεο”.
Ρν Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ 68/20-3-2007, η. Α΄) “Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ
ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο
δηαηάμεηο”.
Ρν N. 3861/2010 (ΦΔΘ 112/13-7-2010, η. Α΄) “Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε
ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ,
δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα
Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
Ρν Λ. 3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87/7-6-2010, η. Α΄), “Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο”
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Ρν Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/30-9-2010, η. Α΄) πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο
θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, σο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 63 . ηνπ Λ. 4055/2012 “Γίθαηε δίθε θαη εχινγε
δηάξθεηα απηήο” (ΦΔΘ 51/12-03-2012, η. Α΄).
Ρν Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ 204/15-09-2011, η. Α΄) “Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Λ. 3588/2007
(πησρεπηηθφο θψδηθαο) Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Ρελ παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ
Νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο).
Tν Λ. 4129/2013 (ΦΔΘ 52/28-02-2013, η. Α΄) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ
γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην”, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Ρν Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ120/A/29-5-2013 ) “Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο”, άξζξν 5.
Ρν Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ 74/26-03-2014, η. Α΄) “Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο –
Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ
Ρνκέα – Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο.”
Ρν Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ 160/08-08-2014 Ρ. Α' ) “Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο
Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ-Γεκφζην
Ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο)”
Ρν ΞΓ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”. (απφ
1/1/2017).
Ρν ΞΓ 39/2017 ¨Θαλνληζκφο εμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ ελψπηνλ
ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ¨.
Ρελ Ξ1/2380/18-12-2012 ΘΑ “Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ,
Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ”.
Ρελ .Α. Ξ1/2390/16-10-2013 (ΦΔΘ 2677/Β/21-10-2013) “Ρερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)”.








Ρελ κε αξηζ. πξση. Ξ1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΓΑ: ΒΗΘΡΦ-ΞΤ5) εγθπθιίνπ κε ζέκα
“Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(ΔΠΖΓΖΠ)”.
Ρελ .Α. 53361/2006/Β‟1503 Ξαξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε
ππαιιήινπο ησλ ΝΡΑ & κέζα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο,
Ρελ .Α. ΡΡ 36586/2007/Β‟1323 ηξνπνπνίεζε ηεο ππ‟ αξηζκφλ 53361/2-102006 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ πξνζηαζίαο
ζε ππαιιήινπο ησλ ΝΡΑ & κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο.
Ρελ π΄ αξηζκ. 31119 Καΐνπ 2008 (ΦΔΘ 990/Ρβ/28-5-2008) ηξνπνπνίεζεο
ηεο ππ΄αξηζ. 53361/2-10-2006 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ
παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΝΡΑ θαη κέηξα
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο.
Ρσλ εθδνζεηζψλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ (πιελ ησλ ήδε
αλαθεξνκέλσλ) ινηπέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο , θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνη,
Ξ.Γ., π. Απνθάζεηο θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο , έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.

Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ παξαθαιείηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή:
1) Λα εγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ,
ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΔΗΓΥΛ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΑΡΝΡΔΣΛΗΘΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ –
Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ ΘΑΗ ΡΥΛ ΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΥΞΥΛ ΓΗΑ ΡΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΡΝΠ 2020»
(Α.Κ. 45/2019). Ζ αμία ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 532.483,88€ (κε
Φ.Ξ.Α.).
2) Λα εγθξίλεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ηνπ δηεζλνχο αλνηθηνχ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Ξξνκήζεηα ηξνθίκσλ, αλαισζίκσλ εηδψλ θαη παξνρή γάιαθηνο
γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο & ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2020» (Α.Κ. 45/2019) πνπ αθνξνχλ ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 20/2019 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Ξξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηεο ηελ αξηζ.
Α.Κ. 45/2019, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Λ.3852/10, απηέο ηνπ Λ.
4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ηα ινηπά αλαθεξφκελα ζηελ εηζήγεζε
ηεο παξνχζαο ζηνηρεία θαη δηαηάμεηο,
Α π ο υ α σ ί ζ ε ι ομόυωνα
Α)

Δγκπίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ΄ αξηζκ. ΑΜ 45/2019 κειέηεο πνπ
αθνξνχλ ηελ ''ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ, ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΔΗΓΥΛ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖ
ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΑΡΝΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΥΛ
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΡΥΛ ΛΝΚΗΘΥΛ ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΥΛ ΝΗΘ. ΔΡΝΠ 2020''. Ζ
αμία ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 532.483,88 € (με Φ.Π.Α.).

Β) Δγκπίνει ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ηνπ δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «''ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ, ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΔΗΓΥΛ ΘΑΗ
ΞΑΟΝΣΖ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΟΓΑΡΝΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΥΛ
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΡΥΛ ΛΝΚΗΘΥΛ ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΥΛ ΝΗΘ. ΔΡΝΠ 2020''»,
(Α.Μ. 45/2019), πξνυπνινγηζκνχ ζπλνιηθνχ πνζνχ 532.483,88 € (με Φ.Π.Α.),
σο θαησηέξσ:

Ν Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δ.ΠΖ.ΓΖ.Π. ζχκθσλα
κε δχν θξηηήξηα θαηαθχξσζεο:
1ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ – (Σακειφηεξε ηηκή – Σ.Ρ.)
Ρελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο (ηηκή
κνλάδαο), γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο εθάζηνηε πεξεζίαο, Νκάδαο, σο απηέο
έρνπλ θαζνξηζζεί.
2ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ – (Ξνζνζηφ έθπησζεο επί ηνπ Γ.Ξ.Ρ. – Ξνζνζηφ
έθπησζεο).
Ρν πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά Κέζεο
Ρηκήο Ιηαληθήο πψιεζεο, φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηα Γειηία Ξηζηνπνίεζεο
ηηκψλ ηνπ Ρκήκαηνο Δκπνξίνπ, Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Ξ.Δ. Θεληξηθνχ Ρνκέα Αζελψλ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Ρν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ
έθπησζεο ζα πξέπεη λα είλαη εληαίν γηα ηα είδε ηεο θάζε πεξεζίαο, Νκάδαο, σο
απηέο έρνπλ θαζνξηζζεί.
Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη (ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ) κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ
πξνζθνξά γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ηξνθίκσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ
πξνζθνξά ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νκάδαο.
ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ
1.1
Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Δπσλπκία
Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε
Ξφιε
Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο
Σψξα1
Θσδηθφο ΛUTS2
Ρειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο3
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν
(URL)4

ΓΖΚΝΠ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠΛ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ 97
ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ
14341
ΔΙΙΑΓΑ
EL303
21320 49067,68
21320 49071
Tm_promithion@dimosfx.gr
Ιεβεληάθε Καξία
http://www.dimosfx.gr

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη 5 Γήκνο θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Θπβέξλεζε-πνηνκέαο
Ν.Ρ.Α.6

1
Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ
2
Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ
3
Σπκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππηθνχ
κεραλήκαηνο (FAX), ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί
ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ λ.
4412/2016
4
Δθφζνλ ππάξρεη θαη γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ
5
Αλαθέξεηαη ην είδνο ηεο Α.A., πρ Υπνπξγείν, Πεξηθέξεηα, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε,
Ννζνθνκείν, Γήκνο, ΑΔ ηνπ Γεκνζίνπ θιπ θαη αλ απνηειεί “θεληξηθή θπβεξλεηηθή αξρή (ΚΚΑ)» ή
“κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή” θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016
6
Αλαθέξεηαη ζε πνηα ππνδηαίξεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλήθεη ε Α.Α.: α) Γεληθή Κπβέξλεζε
(Υπνηνκέαο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, Υπνηνκέαο ΟΤΑ, Υπνηνκέαο ΟΚΑ) ή β) Γεκφζηνο Τνκέαο
(Πιελ Γεληθήο Κπβέξλεζεο) θαηά ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/14.

Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.7
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη Γεληθέο Γεκφζηεο πεξεζίεο
Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 8
α)
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε &
δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.9
β)
Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ :
ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: http://www.dimosfx.gr.
Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 554.858,89€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 13% & 24%, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί
απφ ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ
θαη ησλ αληίζηνηρσλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ.
Αλαιπηηθά γηα ηνλ Γήκν ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο αθφινπζνπο Θ.Α.:

Θ.Α.

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΓΑΞΑΛΖ

ΞΟΝΑΗΟΔΠΖ ΠΛΝΙΝ

02.15.6481.001

Ξξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη
αλαισζίκσλ γηα ηα ΘΑΞΖ, ηε
Γνκή Πίηηζεο, ηνπο Ξ. Πηαζκνχο
θαη ην Θ. Ξαληνπσιείν

344.663,53

17.233,18

361.896,71

Ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο –
Ξξνκήζεηα γάιαθηνο βάζεη Π.Π.Δ.
Ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο ζε
είδνο εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ (γάια)

3.231,80

0,00

0,00

10.423,80

0,00

0,00

02.20.6063.001

Ξξνκήζεηα γάιαθηνο βάζεη Π.Π.Δ.

27.134,69

0,00

0,00

02.30.6063.004

Ξξνκήζεηα γάιαθηνο βάζεη Π.Π.Δ.

12.728,32

0,00

0,00

02.35.6063.002

Ξξνκήζεηα γάιαθηνο βάζεη Π.Π.Δ.

15.711,52

0,00

0,00

02.45.6063.004

Ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο (γάια
βάζεη Π.Π.Δ.)

6.948,37

0,00

0,00

02.70.6063.002

Ινηπέο πξφζζεηεο παξνρέο
(Ινηπά είδε ζπιινγηθήο
ζχκβαζεο -γάια)

2.858,90

0,00

0,00

ΠΛΝΙΑ

423.700,93

17.233,18

440.934,11

02.10.6063.002
02.15.6063.001

7
Δπηιέγεηαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Α.Α., βιέπε θαη Παξάξηεκα ΙΙ (Πξνθήξπμε
Σχκβαζεο), Τκήκα Ι, παξ 1.5, Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296). α)
Γεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο β) Άκπλα, γ) Γεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, δ) Πεξηβάιινλ, ε) Οηθνλνκηθέο
θαη δεκνζηνλνκηθέο ππνζέζεηο, ζη) Υγεία, δ) Σηέγαζε θαη ππνδνκέο θνηλήο σθέιεηαο, ε) Κνηλσληθή
πξνζηαζία, ζ) Αλαςπρή, πνιηηηζκφο θαη ζξεζθεία, η) Δθπαίδεπζε, ηα) Τπρφλ άιιε δξαζηεξηφηεηα.
8
Δπηιέγνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα εδάθηα, πξβι άξζξα 22 θαη 67 λ. 4412/16
9
Δάλ ε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα είλαη πεξηνξηζκέλε, αληί γηα ηα αλαθεξφκελα ζην α)
ζπκπιεξψλεηαη: «Η πξφζβαζε ζηα έγγξαθα είλαη πεξηνξηζκέλε. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο παξέρνληαη
ζηελ δηεχζπλζε (URL) : ………………………..»

Αλαιπηηθά γηα ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο
αθφινπζνπο Θ.Α.:
ΘΝΗΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΓΑΞΑΛΖ

6473

Έμνδα πξνκεζεηψλ
Θνηλσληθνχ
Ξαληνπσιείνπ

6661

Θ.Α.

ΞΟΝΑΗΟΔΠΖ

ΠΛΝΙΝ

67.802,90

3.390,15

71.193,05

Ξαξνρή ζε είδνο γηα ην
πξνζσπηθφ ηεο
επηρείξεζεο

1.665,62

83,28

1.748,90

6662

Ξξνκήζεηα εηδψλ
ηξνθίκσλ Βξεθηθνχ
Πηαζκνχ

16.281,73

814,09

17.095,82

6663

Ξξνκήζεηα εηδψλ
ηξνθίκσλ γηα
Ξαηγληνζήθε

1.278,45

63,92

1.342,37

6664

Ξξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα
ζίηηζε ΘΖΦΖ

15.807,78

790,389

ΠΛΝΙΑ

102.836,48

5.141,83

16.598,17
107.978,31

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηηο/ηνπο θαζαξίζηξηεο/έο πνπ
απαζρνινχληαη κέζσ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ, ζα θαιπθζεί
απφ ηα έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ σο αθνινχζσο:
1ε Πρνιηθή Δπηηξνπή (γηα 10 δηθαηνχρνπο 2.080 ιίηξα): 2.585,44€.
2ε Πρνιηθή Δπηηξνπή (γηα 13 δηθαηνχρνπο 2.704 ιίηξα): 3.361,07€.
Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 554.858,89€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 13% & 24%, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί
απφ ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ
θαη ησλ αληίζηνηρσλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ.
1.3
Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε κεηνδφηε γηα ηελ «πξνκήζεηα ηξνθίκσλ
θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ εηδψλ, ην γάια ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ην έηνο
2020 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο θαη ησλ Λνκηθψλ
ηνπ πξνζψπσλ πξνυπνινγηζκνχ 554.858,89€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 13% &
24%, κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Νη θσδηθνί C.P.V πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα είλαη:

ΝΚΑΓΑ 1
ΝΚΑΓΑ 2

ΘΥΓΗΘΝΙΝΓΗΝ
CPV
15000000-8
15300000-1

ΝΚΑΓΑ 3
ΝΚΑΓΑ 4

15411110-6
15331170-9

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ
ΔΗΓΖ ΝΞΥΟΝΞΥΙΔΗΝ ΦΟΝΡΑ,ΙΑΣΑΛΗΘΑ,& ΠΛΑΦΖ
ΞΟΝΦΝΛΡΑ
ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ
ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΙΑΣΑΛΗΘΑ

ΝΚΑΓΑ
ΝΚΑΓΑ
ΝΚΑΓΑ
ΝΚΑΓΑ
ΝΚΑΓΑ
ΝΚΑΓΑ
ΝΚΑΓΑ
ΝΚΑΓΑ
ΝΚΑΓΑ
ΝΚΑΓΑ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15221000-3
15131000-5
15110000-2
03142500-3
15811100-7
15812000-3
15511000-3
15982000-5
41100000-0
39220000-0

ΝΚΑΓΑ 15

15884000-8

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΤΑΟΗΑ
ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΘΟΔΑΡΑ
ΔΗΓΖ ΘΟΔΝΞΥΙΔΗΝ
ΑΓΑ
ΤΥΚΗ
ΑΟΡΝΠΘΔΑΠΚΑΡΑ,Φ.ΔΗΓΖ ΕΑΣ/ΘΖΠ ΘΑΗ ΓΙΘΗΠΚΑΡΑ
ΓΑΙΑ
ΑΛΑΤΘΡΗΘΑ
ΛΔΟΝ
ΔΜΝΞΙ.ΘΝΕΗΛΑΠ ΔΗΓΖ ΝΗΘ.ΣΟΖΠΖΠ &
ΑΛΑΙ.ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑΠ
ΒΟΔΦΗΘΔΠ ΘΟΔΚΔΠ

Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη (ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ) κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ
πξνζθνξά γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ηξνθίκσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ
πξνζθνξά ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θάζε νκάδαο.
Ρα πξντφληα ρσξίδνληαη ζε ΝΚΑΓΔΠ αλά θαηεγνξία εηδψλ θαη ην θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΑΛΑΙΡΗΘΝΠ - ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΚΑΓΥΛ

ΝΚΑΓΑ
1α,1β
ΝΚΑΓΑ 2

ΘΥΓΗΘΝΙΝΓΗΝ
CPV
15000000-8

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ

ΔΗΓΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ

15300000-1

1Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ (Σ.Ρ.)
ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ
2Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ
(ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΥΠΖΠ)

ΝΚΑΓΑ 3

15411110-6

ΔΗΓΖ ΝΞΥΟΝΞΥΙΔΗΝ
ΦΟΝΡΑ,ΙΑΣΑΛΗΘΑ,& ΠΛΑΦΖ
ΞΟΝΦΝΛΡΑ
ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ

ΝΚΑΓΑ 4

15331170-9

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΙΑΣΑΛΗΘΑ

ΝΚΑΓΑ 5

15221000-3

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΤΑΟΗΑ

ΝΚΑΓΑ 6

15131000-5

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΘΟΔΑΡΑ

ΝΚΑΓΑ 7

15110000-2

ΔΗΓΖ ΘΟΔΝΞΥΙΔΗΝ

ΝΚΑΓΑ 8

03142500-3

ΑΓΑ

ΝΚΑΓΑ 9

15811100-7

ΤΥΚΗ

ΝΚΑΓΑ 10

15812000-3

ΝΚΑΓΑ 11

15511000-3

ΑΟΡΝΠΘΔΑΠΚΑΡΑ,Φ.ΔΗΓΖ
ΕΑΣ/ΘΖΠ ΘΑΗ ΓΙΘΗΠΚΑΡΑ
ΓΑΙΑ

ΝΚΑΓΑ 12

15982000-5

ΑΛΑΤΘΡΗΘΑ

ΝΚΑΓΑ 13

41100000-0

ΛΔΟΝ

ΝΚΑΓΑ 14

39220000-0

ΝΚΑΓΑ 15

15884000-8

ΔΜΝΞΙ.ΘΝΕΗΛΑΠ ΔΗΓΖ
ΝΗΘ.ΣΟΖΠΖΠ &
ΑΛΑΙ.ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑΠ
ΒΟΔΦΗΘΔΠ ΘΟΔΚΔΠ

2Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ
(ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΥΠΖΠ)
2Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ
(ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΥΠΖΠ)
2Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ
(ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΥΠΖΠ)
2Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ
(ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΥΠΖΠ)
2Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ
(ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΥΠΖΠ)
2Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ
(ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΥΠΖΠ)
1Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ (Σ.Ρ.)
ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ
1Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ (Σ.Ρ.)
ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ
1Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ (Σ.Ρ.)
ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ
1Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ (Σ.Ρ.)
ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ
1Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ (Σ.Ρ.)
ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ
1Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ (Σ.Ρ.)
ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ
1Ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ (Σ.Ρ.)
ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ

Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη αλαισζίκσλ θαζψο
θαη πξνκήζεηαο γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηνλ Γήκν γηα φιν ην
έηνο 2019 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 440.934,11€ κε Φ.Ξ.Α. 13% & 24%, ην νπνίν
αλαιχεηαη σο εμήο:
Α)Ξνζφ εθηηκψκελεο ζπκβαηηθήο αμίαο 423.700,93 € γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη
αλαισζίκσλ θαζψο θαη πξνκήζεηαο γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ.
Β) Ξνζφ 17.233,18 € σο Γηθαίσκα Ξξναίξεζεο ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη κε απφθαζε
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελσλ απμήζεσλ ζηηο ηηκέο ησλ
ηξνθίκσλ βάζεη δειηίνπ πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ή αχμεζεο ησλ αηφκσλ ζηηο Γνκέο
Πίηηζεο θαη Θνηλσληθνχ Ξαληνπσιείνπ.
Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηηο/ηνπο θαζαξίζηξηεο/έο πνπ
απαζρνινχληαη κέζσ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ, ζα θαιπθζεί
απφ ηα έζνδα ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ σο αθνινχζσο:
1ε Πρνιηθή Δπηηξνπή (γηα 10 δηθαηνχρνπο 2.080 ιίηξα): 2.585,44€.
2ε Πρνιηθή Δπηηξνπή (γηα 13 δηθαηνχρνπο 2.704 ιίηξα): 3.361,07€.
Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη αλαισζίκσλ θαζψο θαη πξνκήζεηαο
γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ ζα θαιπθζεί απφ ηα έζνδα ηεο θαη αλαιχεηαη σο εμήο:
Ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη αλαισζίκσλ θαζψο
θαη πξνκήζεηαο γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηνλ Γήκν γηα φιν ην
έηνο 2020 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 107.978,31 €, κε Φ.Ξ.Α. 13% & 24%, ην νπνίν
αλαιχεηαη σο εμήο:
Α)Ξνζφ εθηηκψκελεο ζπκβαηηθήο αμίαο 102.836,48€, γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη
αλαισζίκσλ θαζψο θαη πξνκήζεηαο γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ.
Β) Ξνζφ 5.141,83 € σο Γηθαίσκα Ξξναίξεζεο ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη κε απφθαζε
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελσλ
απμήζεσλ ζηηο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ βάζεη δειηίνπ πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ή ελδερφκελεο
αχμεζεο ησλ αηφκσλ Θνηλσληθνχ Ξαληνπσιείνπ.
Αλαιπηηθά γηα ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο
αθφινπζνπο Θ.Α.:
ΘΝΗΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΓΑΞΑΛΖ

6473

Έμνδα πξνκεζεηψλ
Θνηλσληθνχ
Ξαληνπσιείνπ

Θ.Α.

ΞΟΝΑΗΟΔΠΖ

ΠΛΝΙΝ

67.802,90

3.390,15

71.193,05

6661

Ξαξνρή ζε είδνο γηα ην
πξνζσπηθφ ηεο
επηρείξεζεο

1.665,62

83,28

1.748,90

6662

Ξξνκήζεηα εηδψλ
ηξνθίκσλ Βξεθηθνχ
Πηαζκνχ

16.281,73

814,09

17.095,82

6663

Ξξνκήζεηα εηδψλ
ηξνθίκσλ γηα
Ξαηγληνζήθε

1.278,45

63,92

1.342,37

6664

Ξξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα
ζίηηζε ΘΖΦΖ

15.807,78

790,389

ΠΛΝΙΑ

102.836,48

5.141,83

16.598,17
107.978,31

1.4
Θεζκηθφ πιαίζην
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο
θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη
ηδίσο10:
ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)11, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β)
Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην,
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α'
267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,
ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο
Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ
ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1,
ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Νδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην»
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,12
ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,
ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)13 [ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε]
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ14[ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε]
ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο
82/1996 (Α' 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ
κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ

10
Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε
πξνβιέπνληαη ξεηά ζην θείκελν θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο), κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη
λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζην πιαίζην
ηεο ξήηξαο επειημίαο.
11
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
12
Μφλν εθφζνλ επηιεγεί ε δηελέξγεηα θιήξσζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
13
Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο
επξείαο θπθινθνξίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ σο άλσ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο θαηαξγείηαη
κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 379. Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο
ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν, φηαλ ν δηαγσληζκφο πξνθεξχζζεηαη απφ
πεξηθεξεηαθή ππεξεζία, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379.
14
Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ηεο σο άλσ απφθαζεο, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 10 ηνπ
άξζξνπ 379. Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ
πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379,

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»15, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ
πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα
„‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ θππνπξγνχ
Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΝΠ/2005 (Β΄ 1590)
“Θαζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”,[ζπκπιεξψλεηαη
θαηά πεξίπησζε]
ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη
Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ
Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»
ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,
ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
Ρεο κε αξ. 45/2019 κειέηεο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα ηξνθίκσλ , αλαισζίκσλ εηδψλ θαη
ηελ παξνρή γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηηο αλάγθεο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γ.Λ.Φ. –Λ.Σ. θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο
2020.
1.5
Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε ..../....../........θαη ψξα
..........16
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ
ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηελ ………., εκέξα ………… θαη ψξα
…. ηελ ………., εκέξα ………… θαη ψξα ….
[ζε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε ζπληεηκεκέλσλ πξνζεζκηψλ, ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ξεηά εδψ, κε παξαπνκπή ζηε δηάηαμε, θαη ηεθκεξίσζε ηεο επείγνπζαο
πεξίπησζεο (ζην ζψκα ηεο δηαθήξπμεο ή παξαπνκπή ζε ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πρ ζε
απφθαζε πνπ έρεη πξνεγεζεί αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη αλαθέξεηαη ζην ζεζκηθφ /θαλνληζηηθφ πιαίζην)]
1.6
Γεκνζηφηεηα
Α.
Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο17
Ξξνθήξπμε18 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα
δεκνζίεπζε ζηηο ……/………/……... ζηελ πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο
15
Η ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο,
απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3310/2005, ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
εθηηκψκελεο αμίαο αλψηεξεο ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ (1.000.000,00 €)
16
Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νη Α.Α. ιακβάλνπλ ππφςε
ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ
(άξζξν 60 παξ. 1 λ. 4412/2016). Η ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αλνηρηή
δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη : α) γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27, 60 θαη
67 ηνπ λ. 4412/2016 θαη β) γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ
ίδηνπ λφκνπ
17
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ

Έλσζεο. [ζπκπιεξψλεηαη επίζεο αξηζκφο θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο, εθφζνλ είλαη
γλσζηά]
Ξξνθαηαξθηηθή Ξξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα
γηα δεκνζίεπζε ζηηο ……/………/……... ζηελ πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο [ζπκπιεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε δεκνζίεπζεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο
θαη εθφζνλ είλαη γλσζηφο ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο19].
Β.
Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 20
Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην
Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) 21.
Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε
δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.22:
http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε
ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΠΖΓΖΠ έιαβε
Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ : ………[εθφζνλ είλαη γλσζηφο]
Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν 23 24 25,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016 :
.......
[ζπκπιεξψλεηαη ν ειιεληθφο ηχπνο (αλαθνξά ζε έληππα, εκεξνκελία απνζηνιήο θαη
δεκνζίεπζεο, εθφζνλ ε ηειεπηαία είλαη γλσζηή) αλαιφγσο εάλ ε Α.Α. ππάγεηαη ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/2007 ή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΔΘΞΝΡΑ,
ηεξνπκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3548/2007] .
Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ
ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ)
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε [ή ζα θαηαρσξεζεί] ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :
www.............gr ζηελ δηαδξνκή :
……… ► ………. ► …….., ζηηο …../..…/……..….26.[ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο θαηά
πεξίπησζε]
Γ.
Έμνδα δεκνζηεχζεσλ
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη: ηνλ αλάδνρν.27 .
1.7
Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
18
Άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 : Η πξνθήξπμε πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα V ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ππφ ηε κνξθή ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ
(έληππν 2 Παξαξηήκαηνο ΙΙ : Πξνθήξπμε Σχκβαζεο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986
ηεο Δπηηξνπήο (L296/1)
19
Πξβι άξζξα 27 παξ. 2, 62 ηνπ λ. 4412/2016. Δηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο θνηλσληθψλ θαη άιιεο
εηδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016
Πξβι άξζξα 107 θαη 108 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
20
Άξζξν 66 Ν. 4412/2016. Η παξνχζα δηαθήξπμε θαη νη πξνθεξχμεηο δελ δεκνζηεχνληαη πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ λ.
4412/2016. Ωζηφζν, ε δεκνζίεπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε εζληθφ επίπεδν,
φηαλ νη Α.Α. δελ έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε εληφο 48 σξψλ απφ ηε βεβαίσζε
παξαιαβήο ηεο πξνθήξπμεο/ γλσζηνπνίεζεο
21
Σχκθσλα κε ηα άξζξα 38 θαη 66 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ΥΑ 57654, φπσο ηζρχνπλ.
22
Άξζξν 36 ηνπ λ. 4412/2016
23
Η ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο
θπθινθνξίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 118/2007 / άξζξν 5 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έρεη
θαηαξγεζεί απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2018. Πξβι άξζξν 377§1 πεξίπη. (59 θαη 82) θαη άξζξν 379 §10 λ.
4412/2016
24
Η ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 118/2007/άξζξν 5 ηνπ ΔΚΠΟΤΑ, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κέρξη θαη ηελ 31/12/2020,
νπφηε θαη θαηαξγείηαη. Πξβι. άξζξν 377§1 πεξίπη (59 θαη 82) θαη άξζξν 379 §12 λ. 4412/2016
25
Η δεκνζίεπζε ζε λνκαξρηαθέο θαη ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ν.3548/2007, ζπλερίδεη λα
πθίζηαηαη κέρξη θαη ηελ 31/12/2020, νπφηε θαη θαηαξγείηαη, βιέπε άξζξν 377§1 πεξίπη (35) θαη άξζξν
379 §12 λ. 4412/2016
26
Δηδηθά γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ζπκβάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ
2014-2020 ε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α. απνηειεί πξνυπφζεζε
επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηεο ζχκβαζεο, Πξβι άξζξν 36 ηεο κε αξ. 81896/ΔΥΘΥ712/31-07-2015
Απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ
27
Πξβι άξζξν 77 παξ. 5 λ. 4270/2014, άξζξα 1 παξ. 3 & 4 παξ. 3 λ. 3548/2007, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηα άξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ. 4412/2016

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ
ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε
ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ
ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο28
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ
επηιεγνχλ
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
2.
ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
2.1
Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο29 είλαη ηα αθφινπζα:
ε κε αξ. ………. Ξξνθαηαξθηηθή Ξξνθήξπμε30, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί είηε απφ
ηελ πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είηε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην
«πξνθίι αγνξαζηή» ηεο [Ππκπιεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε αλ
δεκνζηεχηεθε πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε ζηελ ΔΔΔΔ (πξβι παξ. 1 άξζξνπ 62 ηνπ λ.
4412/2016). Δπίζεο αλαθέξεηαη αλ ε πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε ρξεζηκνπνηείηαη σο
κέζν πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ (γηα ηηο θνηλσληθέο θαη άιιεο εηδηθέο ππεξεζίεο)]
ε κε αξ. ………. Ξξνθήξπμε ηεο Πχκβαζεο (ΑΓΑΚ........), φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο [Ππκπιεξψλεηαη θαη
πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε άλσ ησλ νξίσλ],
ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ]31
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο,
ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
[……………..]32
ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο33
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Ξξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή
ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο
28
Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016
29
Ωο «έγγξαθν δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο» ή «έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο», θαηά ηελ
έλλνηα ηεο πεξ. 14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 λνείηαη θάζε έγγξαθν ην νπνίν παξέρεη ή
ζην νπνίν παξαπέκπεη ε Α.Α. κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 63, ηεο
πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 62, αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπ πεξηγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ησλ πξνηεηλφκελσλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, ησλ ππνδεηγκάησλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ εγγξάθσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο
πξνζθέξνληεο, ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηπρφλ πξφζζεησλ
εγγξάθσλ. Δπίζεο, ζηελ έλλνηα απηή πεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαθήξπμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη φινη
νη εηδηθνί θαη γεληθνί φξνη ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν
Σχκβαζεο (ΔΔΔΣ), νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε αλαζέηνπζα αξρή δπλάκεη ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 297, ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κεηά ησλ
παξαξηεκάησλ απηήο θαη ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο εθαξκνζηέεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
30
Τν άξζξν 62 δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ
31
Γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ
32
Σπκπιεξψλνληαη ηπρφλ άιια έγγξαθα ζχκβαζεο ή ηεχρε πνπ ε Α.Α. θξίλεη αλαγθαία κε
ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο.
33
Δπηζεκαίλεηαη φηη, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. ηζ ηνπ π.δ/ ηνο 118/2007, ην
ζρέδην ηεο ζχκβαζεο απνηειεί πξναηξεηηθφ έγγξαθν πνπ δχλαηαη λα επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα
δηαθήξπμε, ζην πιαίζην ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο Α.Α.

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr34.
ή/θαη
[Όηαλ είλαη αδχλαην λα παξαζρεζεί ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε νξηζκέλα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα έλαλ απφ ηνπο
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22,
ζπκπιεξψλεηαη:]
Θαη' εμαίξεζε ηα αξηζκ.….……………………. [αλαθέξνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο] δηαηίζεληαη35 ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο
....εξγάζηκεο εκέξεο θαη .....ψξεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη
θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο36 , πνπ αλέξρεηαη ζε ...... επξψ, εθηφο
αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. Νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά,
εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε
δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα
δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Ραρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ
κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο
ζηνλ ελδηαθεξφκελν37.
ή/θαη
[Όηαλ δελ κπνξεί λα πξνζθεξζεί ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζε νξηζκέλα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 21 λ. 4412/2016, ζπκπιεξψλεηαη:]
Ρα αξηζκ.….……………………. [αλαθέξνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο /
παξαξηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο πρ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο] δηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ
ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ
αλέξρεηαη ζε [......] επξψ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη
επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή.
Δπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη απαηηήζεηο κε ζθνπφ ηελ
πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ
ηεο ζχκβαζεο :
.……………………………………………………….38
[Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεηαη: Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Ρχπνπ), ρσξίο
ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα αλσηέξσ
έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο
δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο
ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ
αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ
ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη
ηα αλσηέξσ.39]
34
Δπηιέγεηαη θαηά θαλφλα ε εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ ΔΣΗΓΗΣ γηα ηελ πξφζβαζε
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ επηθνηλσλία. Οη επηινγέο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο
πνπ δελ είλαη δπλαηή ελ φισ ή ελ κέξεη ε ειεχζεξε πιήξεο άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία, ζπζθεπέο ή
κνξθφηππνη πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν απηφ ηαπηφρξνλα κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ.
35
Πξβι άξζξν 22 παξ. 1 θαη 67 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016
36
Άξζξν 53, παξ. 4 λ. 4412/2016 Οη Α.Α. δελ επηβάιινπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δαπάλε
γηα ηε ιήςε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πιελ ηεο δαπάλεο πνπ αληηζηνηρεί ζην θφζηνο
αλαπαξαγσγήο ηνπο θαη ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο.
37
Άιισο πεξηγξάθεηαη ελαιιαθηηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο
38
Σπκπιεξψλνληαη νη απαηηήζεηο απφ ηελ Α.Α.
39
Άξζξν 22 παξ. 1, έθην εδάθην λ. 4412/2016 «Δλαπφθεηηαη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ
απαηηνχλ, άιια κέζα επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ειεθηξνληθψλ γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο, λα αλαθέξνπλ
ζηε ρσξηζηή έθζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 341 ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο. Δθφζνλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο αλαθέξνπλ ζηε ρσξηζηή έθζεζε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο

2.1.3 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,
ην
αξγφηεξν ....... εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη
απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία είλαη
πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα
παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ
ππνβάιινληαη απφ
εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ
δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη
θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ
εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν40. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ
πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη
δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
[Ππκπιεξψλεηαη γηα ζπκβάζεηο εθηηκψκελεο αμίαο άλσ ησλ νξίσλ:],
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα
ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ
απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, [Πε πεξίπησζε
επηζπεπζκέλεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 θαη ηελ παξ. 7
ηνπ άξζξνπ 28, ε πξνζεζκία νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο]
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή
ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα
ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ
πξνζεζκηψλ41.
2.1.4 Γιψζζα
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα 42
Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε
ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188)43. Δηδηθά, ηα
αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη
ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 44.
Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ειεθηξνληθψλ θαη‟ εθαξκνγή ηνπ
πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ»
40
Πξβι ηελ κε αξ. 56902/215 «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)» (άξζξν 14)
41
Πξβι. άξζξν 60 παξ. 3 & 67 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016
42
Άξζξν 53, παξ.3 ηνπ λ. 4412/2016: Τα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ
παξ. 2.1.1) ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο,
ζπλνιηθά ή κεξηθά. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο
πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.
43
Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην
πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Φάγεο ηεο 05-10-61.
Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη
53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
44
Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016

κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη
απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο
ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.45
Ρα έγγξαθα ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
4250/2014 (Α΄ 94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά
έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ
ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ
πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα π.ρ. αγγιηθή, ρσξίο λα
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ
αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα46.
2.1.5 Δγγπήζεηο47
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή
ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ
πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/2016 (Α'13) πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ
Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην
δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε
νηθνλνκηθφ θνξέα.
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία
απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη)
ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα
παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ
ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία
ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ48,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε
ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά
ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο
ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ν αλσηέξσ φξνο φηη «ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο,» δελ ηζρχεη
ζηελ πεξίπησζε ζχζηαζεο γξακκαηίνπ ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
2.2
2.2.1

Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο

45
Πξβι. άξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 14 ηνπ λ.
4497/2017 (Α 171).
46
Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα
47
Πξβι. παξ.3, 4 θαη 5 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016
48
Πξβι. άξζξν 72 παξ. 4 πεξ. ε ηνπ λ. 4412/2106, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 5
ηνπ λ. 4497/2017.

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε
απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.49
2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή50 γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο51. [ε Α.Α. κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε
ζχκβαζε]
3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα
κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ
52
[Νη Α.Α. κπνξνχλ λα παξαρσξνχλ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα, ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο
φξνπο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο
παξαγξάθνπ 4, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ ζε:
(α) Ξξνζηαηεπκέλα Ξαξαγσγηθά Δξγαζηήξηα ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2646/1998 (Α΄
236),
(β) Θνηλσληθνχο Ππλεηαηξηζκνχο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.
2716/1999 (Α΄ 96),
(γ) Θνηλσληθέο Ππλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4019/2011 (Α΄ 216) θαη (δ) θάζε άιιν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
έρεη σο θχξην ζθνπφ, δπλάκεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, ηελ επαγγεικαηηθή θαη
θνηλσληθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ πξνζψπσλ, εθφζνλ
πεξηζζφηεξνη απφ 30% ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θνξέα είλαη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχληεο εξγαδφκελνη.
Πηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο γίλεηαη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηεο δηαθήξπμεο, ηδίσο ηνπ ελ
ιφγσ άξζξνπ, ησλ θξηηεξίσλ επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφιεηαο, ηερληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο]
2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο53
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),

49
Σηνλ βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο ΣΓΣ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ
ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη A.A. επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ
επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο ηεο Έλσζεο
50
Πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016
51
Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη Α.Α. κπνξνχλ λα δηεπθξηλίδνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ηα άξζξα 75, 76
θαη 77, εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο θαη είλαη ζχκθσλν κε ηελ αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο (πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016)
52
Πξβι. Άξζξν 19 παξ. 4 λ. 4412/2016
53
Πξβι παξ. 1 α), 3, 4, 5 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο54, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.227,57
επξψ55(ελλέα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ είθνζη επηά επξψ θαη πελήληα επηά ιεπηά).
Ζ ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε νκάδεο θαη σο εθ ηνχηνπ ην χςνο ηεο εγγχεζεο
ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηνπ θάζε ηκήκαηνο
σο εμήο:

ΑΜΗΑ
ΦΞΑ

ΝΚΑΓΔΠ
ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ
1α 13%)
ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ
1β 24%)
ΝΞΥΟΝΞΥΙΔΗΝ
2
13%)
3
4
5
6
7
8

(ΚΔ

ΦΞΑ

(ΚΔ

ΦΞΑ

(ΚΔ

ΦΞΑ

ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ(ΚΔ ΦΞΑ 13%)
ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΙΑΣΑΛΗΘΑ (ΚΔ
ΦΞΑ 13%)
ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΤΑΟΗΑ (ΚΔ
ΦΞΑ 13%)
ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΘΟΔΑΡΑ (ΚΔ
ΦΞΑ 13%)
ΔΗΓΖ ΘΟΔΝΞΥΙΔΗΝ (ΚΔ ΦΞΑ
13%)
ΑΓΑ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

ΚΔ

128.556,20
87.909,74
27.968,01
37.172,05
5.299,07
18.050,28
18.763,65
43.437,22
7.860,17

9

ΤΥΚΗ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)
16.224,31
ΑΟΡΝΠΘΔΑΠΚΑΡΑ & ΔΗΓΖ
10 ΕΑΣΑΟΝΞΙ (ΚΔ ΦΞΑ 24%)
19.228,68
11 ΓΑΙΑ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

91.954,65

12 ΑΛΑΤΘΡΗΘΑ (ΚΔ ΦΞΑ 24%)

2.189,53

13 ΛΔΟΝ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)
2.733,47
ΔΜΝΞΙ. ΘΝΕΗΛΑΠ(ΚΔ ΦΞΑ
14 24%)
16.065,77
ΒΟΔΦΗΘΔΠ ΘΟΔΚΔΠ (ΚΔ ΦΞΑ
15 13%)
9.071,08
ΠΛΝΙΑ

532.483,88

ΑΜΗΑ
ΣΥΟΗΠ
ΦΞΑ
113.766,55

ΔΓΓΖΠΖ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
2%
2.275,33

70.894,95

1.417,89

24.750,45

495,00

32.895,62

657,91

4.689,44

93,78

15.973,70

319,47

16.605,00

332,10

38.440,01

768,80

6.955,90

139,12

14.357,80

287,15

15.507,00

310,14

81.375,80

1.627,52

1.765,75

35,31

2.419,00

48,38

12.956,26

259,12

8.027,50

160,55

461.380,73 9.227,57

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη
...................., άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε
54
Σε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο
ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηνπ/ησλ
πξνζθεξνκέλνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ (Πξβι. άξζξν 72 παξ. 1α λ. 4412/2016)
55
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο
εθηφο ΦΠΑ. (πεξ. α παξ. 1 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016).

ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε
ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/201656.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ
πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 [ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο
απφ ηελ Α.Α. κε παξαπνκπή ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο
επηινγήο πνπ ζα νξίζεη ζηε δηαθήξπμε], δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα
απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
2.2.3 Ιφγνη απνθιεηζκνχ57
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ
(εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ
(εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε58 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192
ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε
ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
56
Πξβ. άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πεξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107
ηνπ λ. 4497/2017 (Α' 171).
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Πξβι άξζξα 73 θαη 74 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην αξ. 107 ηνπ λ. 4497/2017.
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Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 6
ηνπ λ. 4497/2017.
Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη:
α) γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ε αλαθνξά ζην ΔΔΔΣ ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε” λνείηαη, δεδνκέλεο ηεο σο άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, σο “ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε”, ε δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην Μέξνο ΙΙΙ.Α. ηνπ ΔΔΔΣ αθνξά κφλν ζε
ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο,
β) γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ην
ζρεηηθφ πεδίν ηνπ Μέξνπο ΙΙΙ.Α ηνπ ΤΔΥΓ θαη εηδηθφηεξα, αληί ηεο αλαθνξάο ζε “ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”, δεδνκέλεο ηεο σο άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, λα ζέηνπλ ηε θξάζε
“ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”, ε δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ΤΔΥΓ
αθνξά, νκνίσο, κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην
άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ
ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013
(Α΄ 215).
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ
εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά
ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ59.
Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε. 60
2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :
α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη
β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν
πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν
ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο61.
ή/θαη
γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη
έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2)
εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα)
ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266),
59
Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην
άξζξν 107 πεξ. 7 ηνπ λ. 4497/2017
60
Πξβι. παξ. 10 άξζξνπ 73 λ.4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ.
4497/2017.
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Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. Σρεηηθή δήισζε ηνπ
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔΣ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή
(γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ) ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Τ.Δ.Υ.Γ.) ηνπ
άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε
εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη
ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή
ηζρχ. 62
2.2.3.3 α) Θαη‟ εμαίξεζε, δελ απνθιείνληαη γηα ηνπο ιφγνπο ησλ αλσηέξσ
παξαγξάθσλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πην θάησ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο [φπσο ελδεηθηηθά δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο απφ ηελ Α.Α.]
............................................................................................................................
.......................... [Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξφβιεςε γηα παξέθθιηζε απφ ηνλ
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ησλ παξ. 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2. (παξ. 1 θαη 2 πεξ. α & β ηνπ
άξζξνπ 73) απνηειεί δπλαηφηεηα ηεο Α.Α. (πξβι. 73 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). Πε
πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα δηαγξάθεη ηελ
παξάγξαθν απηή]
β) Θαη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν
κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί
ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ
νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ
ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα
λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.
4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξάο. [Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξφβιεςε γηα παξέθθιηζε απφ ηνλ
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ηεο παξ. 2.2.3.2. (παξ. 2 πεξ. α & β ηνπ άξζξνπ 73)
απνηειεί δπλαηφηεηα ηεο Α.Α. (πξβι. 73 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). Πε πεξίπησζε
πνπ δελ επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα ε Α.Α. δηαγξάθεηαη ε
παξάγξαθνο απηή]
2.2.3.4. Απνθιείεηαη63 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ λ. 4412/201664,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη
ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο
δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα
ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε
απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα
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Πξβ. άξζξν 73 παξ. 2 πεξίπησζε γ ηνπ λ. 4412/2016 , ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 39
ηνπ λ. 4488/2017.
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Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 4 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 73 παξ. 4 λ. 4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε Α.Α. δχλαηαη λα επηιέμεη έλαλ, πεξηζζφηεξνπο, φινπο
ή ελδερνκέλσο θαη θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε
ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε (πξβι. αηηηνινγηθή έθζεζε λφκνπ 4412/2016 - άξζξν 73 παξ. 4).
Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε επηινγή απφ ηελ Α.Α. ιφγνπ/σλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4 δηακνξθψλεη
αληηζηνίρσο ηηο επηινγέο ηεο ζηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ΔΔΔΣ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ
ΤΔΥΓ (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2.
64
Η αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73. Πξβι.
άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2106, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 1 ηνπ λ. 4497/2017.

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα
ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο65,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν
παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο,
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε
άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε
σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο
ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ
ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί
ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη
θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ
εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 66
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο
βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ.
4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα
ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο [Ρν ελ ιφγσ εδάθην πξνζηίζεηαη
απφ ηελ A.A. ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ ηελ πεξ. β
ηεο παξ. 4 θαη θαηά δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα]
2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο
ιφγνο απνθιεηζκνχ)67.
2.2.3.6. Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη,
ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο
σο άλσ πεξηπηψζεηο.
65
Σρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔΣ (γηα ηηο
ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ζην Τ.Δ.Υ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), θαζψο θαη ηα κέζα
απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2.
66
Πξβι. παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ.
9 ηνπ λ. 4497/2017.
67
Ο ιφγνο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 2.2.3.5 ηίζεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε κφλν εθφζνλ ε
εθηηκψκελε αμία ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000,00 € ρσξίο ΦΠΑ. Καηά ην
ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ε κε ζπλδξνκή ηνπ αλσηέξσ εζληθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
δειψλεηαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ ΔΔΔΣ [ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ]

2.2.3.7. Ξξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)68 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα
πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα
λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ
(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ
απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα
θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο
απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο
αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ
απφθαζε 69.
2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ
κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.3.9. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη
απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
Θξηηήξηα Δπηινγήο70
2.2.4 Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο71
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη
ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ
Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε
ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί
θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην.
2.2.5 Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα72

68
Πξβι. παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 λ.4412/2016, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107
πεξ. 10 ηνπ λ. 4497/2017.
69
Πξβι παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.
70
Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη πξναηξεηηθά, ηίζεληαη ζηελ παξνχζα
δηαθήξπμε θαηά ηελ θξίζε θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο A.A. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη
αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). Δπηζεκαίλεηαη,
επίζεο, φηη νη A.A. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο σο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο
κφλν ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5 θαη 2.2.6. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα,
θαηά ζπλέπεηα, λα επηιέμνπλ έλα, πεξηζζφηεξα ή φια ελδερνκέλσο ηα σο άλσ θξηηήξηα επηινγήο,
ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο,
εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε.
71
Πξβι άξζξν 75 παξ. 2 λ. 4412/2016
72
Πξβι άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ
ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ ΔΔΔΣ
(γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ Τ.Δ.Υ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), ζχκθσλα κε
ην άξζξν 2.2.9.1, θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη
κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο
πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηα
νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε
(π.ρ. θχθινο εξγαζηψλ 200.000 επξψ ηα 3 ηειεπηαία έηε), είηε δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη73 λα δηαζέηνπλ/
παξέρνπλ, αλάινγα κε ηηο νκάδεο ηξνθίκσλ γηα ηηο νπνίεο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη
(ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ) ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά , γεληθφ θχθιν
εξγαζηψλ γηα ηα πξνεγνχκελα ηξία έηε (δειαδή ηα έηε : 2016,2017,2018) ίζν κε ηνλ
ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο αλά νκάδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Ξ.Α.).Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο :
ΝΚΑΓΔΠ

ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ

1α

ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

1β

ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ (ΚΔ ΦΞΑ 24%)

87.909,74

2

ΝΞΥΟΝΞΥΙΔΗΝ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

27.968,01

3

ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ(ΚΔ ΦΞΑ 13%)

37.172,05

4

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΙΑΣΑΛΗΘΑ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

5

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΤΑΟΗΑ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

18.050,28

6

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΘΟΔΑΡΑ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

18.763,65

7

ΔΗΓΖ ΘΟΔΝΞΥΙΔΗΝ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

43.437,22

8

ΑΓΑ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

9
10

ΤΥΚΗ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)
16.224,31
ΑΟΡΝΠΘΔΑΠΚΑΡΑ & ΔΗΓΖ ΕΑΣΑΟΝΞΙ (ΚΔ
ΦΞΑ 24%)
19.228,68

11

ΓΑΙΑ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

12

ΑΛΑΤΘΡΗΘΑ (ΚΔ ΦΞΑ 24%)

2.189,53

13

ΛΔΟΝ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

2.733,47

14

ΔΜΝΞΙ. ΘΝΕΗΛΑΠ(ΚΔ ΦΞΑ 24%)

15

ΒΟΔΦΗΘΔΠ ΘΟΔΚΔΠ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)
ΠΛΝΙΑ

2.2.6

128.556,20

5.299,07

7.860,17

91.954,65

16.065,77
9.071,08
532.483,88

Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα74

λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ
ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειφιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα'' (ΑΓΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) θαη εηδηθφηεξα ηελ
Δλφηεηα IΙΙ, φπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά παξαδείγκαηα.
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Πξβι άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα,
νη Α.Α. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ
ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε
ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. Οη Α.Α. κπνξεί λα απαηηνχλ εηδηθφηεξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο, λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εκπεηξίαο, απνδεηθλπφκελν κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο απφ
ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ. Μηα Α.Α. κπνξεί λα ζεσξεί φηη έλαο νηθνλνκηθφο

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη75:
α) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ (δειαδή έηε 2017 θαη 2018) 76 , λα
έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηχπνπ , χςνπο αλάινγνπ ηεο νκάδαο/ησλ νκάδσλ γηα ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο
αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη πξνζθνξά.
β) λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ
πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ φπσο π.ρ. ISO 9001:2015
Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο ή ISO 22000:2005 Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο
Ρξνθίκσλ , κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ.
2.2.7 Ξξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο77
[ηίζεηαη απφ ηελ Α.Α. κφλν εάλ απαηηεί πξφηππα]
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα
ζπκκνξθψλνληαη κε:
α) κε ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο Πχκθσλα ISO 9001:2015 78
θαη
β) κε ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ ISO 22000:2005. 79
θνξέαο δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο εάλ δηαπηζηψζεη φηη απηφο έρεη
ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην
παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ ΔΔΔΣ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ)
ή ηνπ Τ.Δ.Υ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ),θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2.
Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην
παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε
αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. ηνπιάρηζηνλ ......... ζπλαθείο παξαδφζεηο ηα 3 ηειεπηαία έηε)
θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, δηαθαλή ρσξίο λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ είηε
δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε
κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα
Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο
θαηαιιειφtεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα'' (ΑΓΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IV παξ. 1, φπνπ
παξαηίζεληαη ζρεηηθά παξαδείγκαηα.
75
Όπσο ππνζεκείσζε αλσηέξσ
76
Οη Α.Α. κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ζηνηρεία ζπκβάζεσλ πνπ
εθηειέζζεθαλ/παξαδφζεθαλ πξηλ απφ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία
77
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξφηππα είλαη πξναηξεηηθά, ήηνη ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε,
θαηά ηελ θξίζε θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Α.Α. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε
ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 82 λ. 4412/2016)
78
Πξβι άξζξν 82 παξ. 1 λ. 4412/2016. Οη Α.Α., εθφζνλ απαηηνχλ ηελ πξνζθφκηζε
πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, παξαπέκπνπλ ζε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ
δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Αλαγλσξίδνπλ ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο
ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλνπλ δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα
απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ
επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα
κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Τα
πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο θαη λα
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα πιεξνχλ
φιεο ηηο άιιεο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 82 παξ.1 ηνπ λ. 4412/2016.
79
Πξβι άξζξν 82 παξ. 2 λ. 4412/2016. Δάλ νη Α.Α. απαηηνχλ ηελ ππνβνιή πηζηνπνηεηηθψλ
εθδηδνκέλσλ απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ή πξφηππα φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε,
παξαπέκπνπλ ζην ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (EMAS) ηεο Έλσζεο ή ζε άιια
ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1221/2009 ή ζε άιια πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο βαζηδφκελα ζε
αληίζηνηρα επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Οη
Α.Α. αλαγλσξίδνπλ ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε.
Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεθκεξησκέλα δελ έρεη πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή
δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα απνθηήζεη εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο

2.2.8 Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή
θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε
απηνχο80. Πηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνχο
αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ
ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
[Κφλν γηα κεηθηέο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ηκήκα παξνρήο ππεξεζηψλ] Δηδηθά, φζνλ
αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο
ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ
Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ
ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο
ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο81.
Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά
ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο
ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 82.
πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο
ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 83.
Ζ εθηέιεζε ησλ θάησζη εξγαζηψλ/ θαζεθφλησλ ..............................................
[πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη εξγαζίεο/ θαζήθνληα] γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ
πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ
έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε απηή [Ζ παξάγξαθνο απηή ηίζεηαη θαηά
ηελ θξίζε ηεο Α.Α. θαη κε βάζε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, άιισο δηαγξάθεηαη]84.
2.2.9 Θαλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ
[Γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ] Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ
2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο
σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ
λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ην
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα… [ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α.], ην
νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
Ρν ΔΔΔΠ85 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ

δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, νη Α.Α. απνδέρνληαη επίζεο άιια απνδεηθηηθά κέζα κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα
ζπγθεθξηκέλα κέηξα είλαη ηζνδχλακα κε εθείλα πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ ζπζηήκαηνο
ή ηνπ πξνηχπνπ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Τα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηηο Α.Α. πξέπεη λα
έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο θαη λα βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη λα
πιεξνχλ φιεο ηηο άιιεο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 82 παξ.2 ηνπ λ. 4412/2016
80
Πξβι άξζξν 78 παξ.1 ηνπ λ. 4412/2016. Γχλαληαη, επίζεο, λα ζηεξίδνληαη θαη ζηηο ηθαλφηεηεο
ηνπ/ ησλ ππεξγνιάβσλ, ζηνπο νπνίνπο πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ
ηεο ππφ αλάζεζεο ζχκβαζεο
81
Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 εδ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
82
Η απαίηεζε απηή ηίζεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο A.A., άιισο δηαγξάθεηαη.
83
Πξβι ηειεπηαίν εδάθην παξ. 1 άξζξνπ 78 λ. 4412/2016.
84
Γπλαηφηεηα ηεο A.A. ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 παξ. 2 λ. 4412/2016 λα απαηηεί ηελ εθηέιεζε
νξηζκέλσλ θξίζηκσλ θαζεθφλησλ απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά
ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε απηή.
Τίζεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο A.A., άιισο δηαγξάθεηαη.
85
Τν ΔΔΔΣ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Ι Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΙΙ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα, Μέξνο ΙΙΙ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, Μέξνο IV Κξηηήξηα Δπηινγήο, .., Μέξνο VI Τειηθέο
δειψζεηο.

Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο
θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 186
[Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνο αλάζεζε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ηα
θξηηήξηα επηινγήο πνηθίιινπλ απφ ηκήκα ζε ηκήκα, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έλα
ΔΔΔΠ γηα θάζε ηκήκα (ή νκάδα ηκεκάησλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα επηινγήο). Ζ Α.Α.
επηζεκαίλεη ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε].
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν
ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα87 σο
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο
γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ
ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφλ.88
Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν
λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.89
Ρν ΔΔΔΠ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο
ηεο έλσζεο.
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα
Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν
είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ
2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν
λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.90
Ρν ΡΔΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην
Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο ( ΡΔΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε
κέινο ηεο έλσζεο.

86
Σηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αλαξηψληαη νδεγίεο
γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΣ θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο
eΔΔΔΣ.
87
Πξβι. άξζξν 79Α λ. 4412/2016, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 13 ηνπ λ.
4497/2017
88
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ δπλαηφηεηα ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνγξάθεηαη ην ΔΔΔΣ απφ ην
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ
λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 107 πεξ. 7 ηνπ λ. 4497/2017.
89
Πξβι. άξζξν 79Α λ. 4412/2016, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 13 ηνπ λ.
4497/2017
90
Πξβι. νκνίσο αλσηέξσ ππνζεκεηψζεηο σο πξνο ηελ ππνγξαθή ηνπ ΔΔΔΣ.

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα91
Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο
θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ
ηνπ λ. 4412/201692.
Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη
θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά
πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8)93.
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα
ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο
ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη
2.2.3.494.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο,
ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν
επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο.
Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη
[γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ] ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ)
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε
αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ
δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ95.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ
2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά96:
91
Πξβ. άξζξν 80 λ. 4412/2016 Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ φηη ε A.A. δεηάεη απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο λα πξνζθνκίζνπλ κφλν εθείλα ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο
ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο
παξνχζαο. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, δελ απαηηήζεη ειάρηζηα επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηφηε δελ ζα δεηήζεη νχηε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξ. Β.3 ηεο παξνχζαο
92
Πξβι άξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016
93
Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016
94
Η αλαθνξά ζηελ παξ. 2.2.3.4 πξνβιέπεηαη εθφζνλ ε A.A. νξίζεη ζηε Γηαθήξπμε έλαλ,
πεξηζζφηεξνπο ή φινπο ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ. Σπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο
(πξβι παξ. 1 άξζξν 78 λ. 4412/2016
95
Πξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016.
96
Σρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ
αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ:
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ
αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο
πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. Σεκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε
δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα
ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ:
Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν4194/2013). Σεκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε
(APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (Σχκβαζε ηεο Φάγεο) ή άιιεο
δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.)
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ:
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ
ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί
απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β)
ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ
κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη
πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1,
Ρν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ζα πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ
ηξηψλ κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπ.
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.297 πεξίπησζε α‟ & β‟ θαη 2.2.3.498 πεξίπησζε β΄
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή
ρψξαο [ε Α.Α. δχλαηαη λα δεηήζεη επηπιένλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε
πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά
Νξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη
εηζθνξέο].
Ρα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α‟ & β‟ ζα πξέπεη λα είλαη ζε
ηζρχ θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηνπο, ή εάλ δελ αλαθέξεηαη ζε απηά ρξφλνο ηζρχνο,
ζα πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ ηξηψλ κελψλ πνπ πξνεγνχληαη
ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο.
Ρα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ ζα πξέπεη λα θέξνπλ
εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ ηξηψλ κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο ηνπο.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα
πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη
απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ φηη
ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη
απφ ην νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη
δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ.,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Ρα θπζηθά πξφζσπα
(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε
εθθαζάξηζε.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο (ππνςήθηνη ζπκκεηέρνληεο) πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε
πεξί κε νθεηιήο απφ ηνλ Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Σαιθεδφλαο θαη απφ ηα λνκηθά ηνπ
πξφζσπα.
Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα
ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ99.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή
πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ
φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014.
4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.
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Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζχληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξφλνπ ηζρχνο ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο εκεδαπνχο
θνξείο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία λα θαιχπηνπλ
θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 104 ηνπ λ.
4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη. Τα ελ ιφγσ
πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη καδί κε ηα ππφινηπα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 22 απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο.
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Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ.
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Με εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “Σηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο”, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην
taxisnet.

πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3.4.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη
νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε
Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ
Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
Κέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ
αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη
επίζεκε δήισζε ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
H ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ100,
εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία. [Δμαηξνχληαη ηεο
ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ ηνπο]:
Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ
θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο,
θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ
αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη
θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά
ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο
αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη
νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε
κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο
εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε
κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30
(ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη
ηελ έδξα ηεο
δελ έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε
ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη
ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ,
έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ
κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε
1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή Ππλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί
ζηελ εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία
αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη,
σζηφζν, λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη κφλν
ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία.
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Πξβι. άξζξν 8 λ. 3310/2005 θαη π.δ. 82/1996.

Ξεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο
θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟
1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» 101.θαη
ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
Νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί κεηά
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο
γηα
ηελ
άζθεζε
επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο)
πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ
αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή
ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ
ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο
ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.102
Νη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε
εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη
αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα
δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί κεηά
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Νη έλνξθεο βεβαηψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί εληφο ησλ ηξηψλ κελψλ πνπ
πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη103 λα δηαζέηνπλ/ παξέρνπλ,
αλάινγα κε ηηο νκάδεο ηξνθίκσλ γηα ηηο νπνίεο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη
(ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ) ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά , γεληθφ θχθιν
εξγαζηψλ γηα ηα πξνεγνχκελα ηξία έηε (δειαδή ηα έηε : 2016,2017,2018) ίζν κε ηνλ
ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο αλά νκάδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.).
Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο 104 . :
ΝΚΑΓΔΠ

ΑΜΗΑ ΚΔ ΦΞΑ

1α

ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

128.556,20

1β

ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ (ΚΔ ΦΞΑ 24%)

87.909,74

2

ΝΞΥΟΝΞΥΙΔΗΝ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

27.968,01

101
Η ΚΥΑ εθδφζεθε θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 5 λ. 3310/2005.
102
Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Α.Α. απαηηεί
ζηελ εθάζηνηε δηαθήξπμε, θαηά πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο
θνξείο βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα ζρεηηθά Δπηκειεηήξηα/ Μεηξψα, θαηά πεξίπησζε .
104
Σπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α. κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη
ζην Μέξνο I ηνπ Παξαξηήκαηνο XII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ( π.ρ. ηξαπεδηθή
βεβαίσζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ) ή/ θαη
απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θιπ), ηα νπνία αληηζηνηρνχλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ζηα
θξηηήξηα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο πνπ έρεη ζέζεη ε Α.Α. ζην άξζξν 2.2.5.

3

ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ(ΚΔ ΦΞΑ 13%)

4

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΙΑΣΑΛΗΘΑ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

5

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΤΑΟΗΑ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

18.050,28

6

ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΘΟΔΑΡΑ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

18.763,65

7

ΔΗΓΖ ΘΟΔΝΞΥΙΔΗΝ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

43.437,22

8

ΑΓΑ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

9
10

ΤΥΚΗ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)
16.224,31
ΑΟΡΝΠΘΔΑΠΚΑΡΑ & ΔΗΓΖ ΕΑΣΑΟΝΞΙ (ΚΔ
ΦΞΑ 24%)
19.228,68

11

ΓΑΙΑ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

12

ΑΛΑΤΘΡΗΘΑ (ΚΔ ΦΞΑ 24%)

2.189,53

13

ΛΔΟΝ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)

2.733,47

14

ΔΜΝΞΙ. ΘΝΕΗΛΑΠ(ΚΔ ΦΞΑ 24%)

15

ΒΟΔΦΗΘΔΠ ΘΟΔΚΔΠ (ΚΔ ΦΞΑ 13%)
ΠΛΝΙΑ

37.172,05
5.299,07

7.860,17

91.954,65

16.065,77
9.071,08
532.483,88

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα
αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν.105
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί
θνξείο απαηηείηαη106:
α) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ (δειαδή έηε 2017 θαη 2018) 107 , λα
έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηχπνπ , χςνπο αλάινγνπ ηεο νκάδαο/ησλ νκάδσλ γηα ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο
αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη πξνζθνξά.
β) λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ
πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ φπσο π.ρ. ISO 9001:2015
Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο ή ISO 22000:2005 Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο
Ρξνθίκσλ , κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ. 108
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε:
α) κε ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο Πχκθσλα ISO 9001:2015 109
105
Η θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα εγγξάθνπ γηα ηελ
απφδεημε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ επάξθεηαο ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Α.Α. (πξβι. άξζξν 80
παξ. 4 εδ. β λ. 4412/2016)
106
Όπσο ππνζεκείσζε αλσηέξσ
107
Οη Α.Α. κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ζηνηρεία ζπκβάζεσλ πνπ
εθηειέζζεθαλ/παξαδφζεθαλ πξηλ απφ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία
108
Σπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α. κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη
ζην Μέξνο II ηνπ Παξαξηήκαηνο XII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ,
ζε θάζε πεξίπησζε, ζηα θξηηήξηα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ έρεη ζέζεη ε
αλαζέηνπζα αξρή ζην άξζξν 2.2.6.
109
Πξβι άξζξν 82 παξ. 1 λ. 4412/2016. Οη Α.Α., εθφζνλ απαηηνχλ ηελ πξνζθφκηζε
πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο

θαη
β) κε ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ ISO 22000:2005. 110 111
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά,
πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΚΖ, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε
ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ).
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη
ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ
λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο
εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ
δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ πξνθχπηνπλ απφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ., απηφ
ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ.
Β.7. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο112 πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε
απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ
ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε
εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε
θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο
νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο,

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, παξαπέκπνπλ ζε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ
δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Αλαγλσξίδνπλ ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο
ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλνπλ δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα
απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ
επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα
κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Τα
πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο θαη λα
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα πιεξνχλ
φιεο ηηο άιιεο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 82 παξ.1 ηνπ λ. 4412/2016.
110
Πξβι άξζξν 82 παξ. 2 λ. 4412/2016. Δάλ νη Α.Α. απαηηνχλ ηελ ππνβνιή πηζηνπνηεηηθψλ
εθδηδνκέλσλ απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ή πξφηππα φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε,
παξαπέκπνπλ ζην ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (EMAS) ηεο Έλσζεο ή ζε άιια
ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1221/2009 ή ζε άιια πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο βαζηδφκελα ζε
αληίζηνηρα επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Οη
Α.Α. αλαγλσξίδνπλ ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε.
Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεθκεξησκέλα δελ έρεη πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή
δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα απνθηήζεη εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, νη Α.Α. απνδέρνληαη επίζεο άιια απνδεηθηηθά κέζα κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα
ζπγθεθξηκέλα κέηξα είλαη ηζνδχλακα κε εθείλα πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ ζπζηήκαηνο
ή ηνπ πξνηχπνπ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Τα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηηο Α.Α. πξέπεη λα
έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο θαη λα βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη λα
πιεξνχλ φιεο ηηο άιιεο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 82 παξ.2 ηνπ λ. 4412/2016
111
Δθφζνλ ε Α.Α. έρεη απαηηήζεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε πξφηππα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή/θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7, ηφηε κφλν
ζπκπιεξψλεηαη ε παξνχζα παξάγξαθνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 82 λ. 4412/2016,
άιισο δηαγξάθεηαη.
112
Πξβι άξζξν 83 λ. 4412/2016.

ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο
νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη
ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
Πεκείσζε: Πηελ Διιάδα δελ έρνπλ θαηαξηηζζεί πξνο ην παξφλ νη ζρεηηθνί επίζεκνη
θαηάινγνη.
Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ
ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19
παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.9. Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο
άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε
ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.113
2.3
Θξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Θξηηήξην αλάζεζεο114
Θξηηήξην αλάζεζεο115 ηεο Πχκβαζεο116 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά:
βάζεη ηηκήο θαη αλαιπηηθφηεξα ,φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ : 117
1ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ – (Σακειφηεξε ηηκή – Σ.Ρ.)
Ρελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο (ηηκή
κνλάδαο), γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο εθάζηνηε πεξεζίαο, Νκάδαο, σο απηέο
έρνπλ θαζνξηζζεί.
2ν ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ – (Ξνζνζηφ έθπησζεο επί ηνπ Γ.Ξ.Ρ. – Ξνζνζηφ
έθπησζεο)
Ρν πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά Κέζεο
Ρηκήο Ιηαληθήο πψιεζεο, φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηα Γειηία Ξηζηνπνίεζεο
ηηκψλ ηνπ Ρκήκαηνο Δκπνξίνπ, Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Ξ.Δ. Θεληξηθνχ Ρνκέα Αζελψλ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Ρν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ
έθπησζεο ζα πξέπεη λα είλαη εληαίν γηα ηα είδε ηεο θάζε πεξεζίαο, Νκάδαο, σο
απηέο έρνπλ θαζνξηζζεί.
2.4
Θαηάξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ
2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ
Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην
Ξαξάξηεκα....ηεο Γηαθήξπμεο [ζπκπιεξψλεηαη ην ζρεηηθφ Ξαξάξηεκα απφ ηελ Α.Α.],
γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά είδνο /ηκήκα.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο .
113
Πξβι. άξζξν 78 παξ. 1/ 80 παξ. 1 λ. 4412/2016. Η σο άλσ δέζκεπζε ζα κπνξνχζε λα
πξνθχπηεη απφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ πξνζθέξνληνο θαη ηξίηνπ, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ
ζηεξίδεηαη, ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν κέζν
114
Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο),
παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296)
115
Τα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ θαη ζπλνδεχνληαη απφ πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο
ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεχνπλ
απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη πξνζθέξνληεο
(παξ. 9 άξζξνπ 86). Πξβι θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 11/2015 Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. (ΑΓΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒΜΙΦ)
116
Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο)
παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296).
117
Πξφθεηηαη, ζηελ νπζία, γηα ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, φπσο είρε
επηθξαηήζεη ζην πξντζρχζαλ δίθαην (Οδεγία 2004/18/ΔΚ, π.δ. 60/2007). Δάλ ε ηηκή είλαη ην κνλαδηθφ
θξηηήξην αλάζεζεο ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κφλν βάζεη απηήο

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ
ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά,
απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο
έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο118.
2.4.2 Σξφλνο θαη Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
[Ζιεθηξνληθή Γηαδηθαζία]
2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ
ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε
ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα
36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)» 119.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα
δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή
ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε
απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη
ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α.
56902/215 “Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» (ΦΔΘ Β
1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠΓηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο .Α.
2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε
ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ.
4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο.
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο120.
2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή
Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά
πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο
ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα121,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο
θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή
εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.

118
Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016
119
Σπζρέηηζε κε άξζξν (Γιψζζα) θαη. (Δπηθνηλσλία) ηεο δηαθήξπμεο (ηδίσο εθφζνλ θαη΄επηινγή
ηεο Α.Α. εθαξκφδνληαη νη παξ. 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4412/2016)
120
Πξβι άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
121
Πξβι άξζξν 15, παξ. 1.2 ηεο πξναλαθεξζείζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκ.
56902/215/2017

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο
πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα
νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά)
πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα
θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf] [Δθφζνλ
νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ
ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε Α.Α. δίλεη ζρεηηθέο νδεγίεο
ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα επηζπλάπηνπλ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά
ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) παξαπέκπνληαο ζην
ζρεηηθφ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ηπρφλ ππνδείγκαηα ηερληθήο -νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο 122]
2.4.2.5. Ν ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο
κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε
δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη
εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ
πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα
απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ
ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα
ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε
πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά
είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία
έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν,
θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε Πθξαγίδα ηεο Σάγεο (Apostille). Γελ
πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ
ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ.
4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ
πξσηνηχπσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε
νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε
έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία
πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο
δηαδηθαζίαο123.
[Ζ Α.Α. ζα κπνξνχζε λα πξνβιέςεη φηη νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ππφ ηε
κνξθή ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ ή λα πεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε απηή
θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία θαη ην ζρεηηθφ κνξθφηππν] .
2.4.3 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο- Ρερληθή Ξξνζθνξά»
[Ππκπιεξψλεηαη γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ]
2.4.3.1 Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ124: α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν
122
Πξβι άξζξν 15, παξ. 1.2.2.1 ηεο πξναλαθεξζείζαο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε αξηζκ.
56902/215/2017
123
Σε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ Α.Α. λα
πξνζθνκηζηνχλ ζηνηρεία πξφζθνξα λα απνδείμνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηδίσο φηαλ απηή
πεξηιακβάλεη αλάιπζε θφζηνπο, πεξηγξάθεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ππνθαθέινπ νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ηνπο
124
Βι. άξζξν 93 πεξ. α ηνπ λ. 4412/2016

Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.
4412/2016 θαη β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ
Λ.4412/2016 θαη ηα άξζξα 2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί,
ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα...).
Ρν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη .....
[Ππκπιεξψλνληαη ζρεηηθέο νδεγίεο απφ ηελ Α.Α. Ξξβι ηηο αλαξηεκέλεο ζηνλ σο άλσ
δηαδηθηπαθφ ηφπν νδεγίεο- αλαθνίλσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη
Ξξνζηαζίαο Θαηαλαισηή ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο “Δπξσπατθφ
Δληαίν
Έγγξαθν
Πχκβαζεο
(ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s
d0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=34866246364036
29#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrlstate%3Dcoa43tonq_61]
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν)
εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη
ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ.
εγγπήζεηο ηνπ Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή.
Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην
ΔΔΔΠ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην
“Απαηηήζεηο-Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο” ηνπ Ξαξαξηήκαηνο
....ηεο Γηαθήξπμεο
[ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α.], πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο
απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο
αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Ξαξάξηεκα125 126.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα
αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ
πξνηείλνπλ127.
2.4.4 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξφπνο ζχληαμεο θαη
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα
θξηηήξην αλάζεζεο [ηηκή ή θφζηνο], φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ ή ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα ....ηεο δηαθήξπμεο:
[Δπηιέγεηαη αλαιφγσο απφ ηελ Α.Α.. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ππφδεηγκα
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξαπνκπή ζην
ζρεηηθφ ππφδεηγκα κε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή
κνξθή. Δπίζεο αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα ππνβάινπλ νη πξνζθέξνληεο
γηα ηελ ηεθκεξίσζε αλαιχζεσλ θφζηνπο πνπ ηπρφλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, θαζψο θαη ηεο ηπρφλ κεζφδνπ γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ θχθινπ δσήο,
εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ Α.Α.].
Α. Ρηκέο
[ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔ ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ]
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ [θαη ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πεξίπησζε
κηθηήο ζχκβαζεο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ππεξεζίεο] δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα. 128
125
Πξβι άξζξν 94 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
126
Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή θαηαιιειφηεηα
ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά. Αλαθέξνληαη
ππνρξεσηηθά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνο
πξνκήζεηα αγαζνχ, ζχκθσλα κε Παξάξηεκα ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηπρφλ ππφδεηγκα ηερληθήο
πξνζθνξάο.
127
Βι. άξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016
128
Πξβι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016. Δδψ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε
ζαθήλεηα ε ζρεηηθή κνλάδα π.ρ. αλζξσπνψξεο θ.α.

[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά”
ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Ξαξάξηεκα
….ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο129) ζε κνξθή pdf.]
[ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΘΞΡΥΠΖΠ]
Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζηελ ηηκή
ησλ
πξνζθεξφκελσλ
εηδψλ,
βάζεη
ηεο/ησλ
θαησηέξσ
ηηκήο/ψλ
αλαθνξάο130...............[ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο απφ ηελ Α.Α. ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία]
Δθφζνλ ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ δελ
κπνξεί λα απνηππσζεί πνζνζηφ έθπησζεο, γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ
απφ ην ζχζηεκα, ζηελ σο άλσ ειεθηξνληθή θφξκα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα
ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή, κε ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ)
πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ
απφ ηελ σο άλσ ηηκή αλαθνξάο..... [αλαθέξεηαη ελδεηθηηθή ηηκή] γηα ηηο αληίζηνηρεο
πξνο παξνρή ππεξεζίεο.
[ελδείθλπηαη ε ζέζε παξαδείγκαηνο πξνο απνθπγή παξεξκελεηψλ.......]
Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, έρεη
απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ
ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf,
ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ην αλαγξαθφκελν πνζνζηφ
έθπησζεο ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο .....,.πνπ
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ
παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο131.
Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο
ραξηνζήκνπ ….% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ ….%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
αλαπξνζαξκφδνληαη ή Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα
αλαιπηηθψο νξηδφκελα ζην άξζξν...ηεο παξνχζαο [ζπκπιεξψλεηαη ε αληίζηνηρε
εθδνρή απφ ηελ Α.Α.]
Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε
ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε
ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ.
4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ
θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή132 ζην θεθάιαην ....ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο ...ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο
ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
[Ππκπιεξψλεηαη κφλν εθφζνλ παξέρεηαη ζρεηηθή δπλαηφηεηα ζηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο]
2.4.5 Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ133
Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα
δηάζηεκα ………………….. κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ

129
Δθφζνλ παξέρεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.
130
Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016, φηαλ απφ ηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ, ηφηε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο ηηκήο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ πιηθνχ.
131
Βι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016
132
Βι παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016
133
Πξβι άξζξν 97 λ. 4412/2016

[ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ A.A. θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο)
απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο].
Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν
απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ή ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα
αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο
εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε
φρη, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο
παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ
αξρηθή δηάξθεηα.
Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν
ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο
ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
2.4.6 Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ134
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ
νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο
πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν
θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Ξεξηερφκελν
θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,135
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή
ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο
ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν
102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) Ππκπιεξψλεηαη αλαιφγσο απφ ηελ Α.Α. ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, [αλ
ηέηνηα δελ επηηξέπεηαη ή, αλ επηηξέπεηαη:] ε νπνία δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο
απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν .....................,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή
πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο [εθηφο αλ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθήο
πξνζθνξάο]. Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4
πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ
πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ. [ην
δεχηεξν εδάθην ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ ε πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016 (ζηξέβισζε αληαγσληζκνχ) έρεη ηεζεί σο ιφγνο απνθιεηζκνχ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 2.2.3.4.γ ηεο παξνχζαο],
δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
134
135

Άξζξν 91 ηνπ λ. 4412/2016
Πξβι άξζξα 92 έσο 97, ην άξζξν 100 θαζψο θαη ηα άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16

ε) [ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ δελ έρεη ηεζεί φξνο αλαπξνζαξκνγήο:] ε νπνία ζέηεη φξν
αλαπξνζαξκνγήο,
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα
έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
3.
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
3.1
Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ136
Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην
φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην
άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ΠπκκεηνρήοΡερληθή Ξξνζθνξά» ηελ.....θαη ψξα......ή ηελ [137] εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ψξα...
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ απνθηά πξφζβαζε
ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε
ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο
εκπηζηεπηηθέο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ
ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα
δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα
Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην
Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθφηεξα :
[Πε πεξίπησζε πνπ ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο αλεμαξηήησο πνζνχ:]
α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο
θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ
ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ138.
β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ
απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ
φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ
(ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
136
Βι. ηδίσο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 100 θαη ΥΑ 56902/215 «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)» (άξζξν
16)
137
Πξνηείλεηαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο λα νξίδνπλ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξνζθνκηζηεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ε
πξσηφηππε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2.4.3.1 ηεο παξνχζαο.
138
Πξβι θαη ην άξζξν 72 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 “Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο
θνξείο πνπ θέξνληαη λα
έρνπλ
εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο”

γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ,
απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε
νη θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
δ) Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα
ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν,
ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο139 πξνο έγθξηζε.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ
ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.
[Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθηίκεζε θαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα
ηελ παξνρή εμεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην αλ κία πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή
ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε είηε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ, είηε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Πε
θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο
πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ
πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε]
Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο140. [Δπηζεκαίλεηαη φηη
ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ εληαία
απφθαζε]
Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία
επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ141 («Γηθαηνινγεηηθά
Ππκκεηνρήο», «Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά»), ε νπνία
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ ζηνπο
πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο
ΔΠΖΓΖΠ.
Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο.
[Πε πεξίπησζε πνπ ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο- ηηκήο:]
α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο
θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ
ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ142.
β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη
βαζκνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε
φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ

139
κέζσ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζην ζχζηεκα ΔΣΗΓΗΣ
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Πξβι θαη ην άξζξν 72 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 “Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο
θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο”

πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κε
βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο παξνχζαο.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν
,κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή143 πξνο
έγθξηζε.
Ρα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» & «Ρερληθή
Ξξνζθνξά» επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο καδί κε αληίγξαθν ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ αληίζηνηρνπ
ζηαδίνπ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ,
ζηνπο πξνζθέξνληεο144. Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο.
γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ,
απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε
νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ
απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
πνπ απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα
ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ
ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.
[Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθηίκεζε θαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα
ηελ παξνρή εμεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην αλ κία πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή
ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε είηε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ, είηε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Πε
θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο
πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ
πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ σο θαησηέξσ απφθαζε]
Πηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή
ηειηθή βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη145
: ............[ε Α.Α. επηιέγεη ε αλάζεζε λα γίλεη είηε ζηελ πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε
βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο είηε ζηελ πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή,
αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηνπ θάζε θξηηεξίνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ
πνζνζηηαία αλαινγία κεηαμχ ηνπο].
Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή [ή ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο
πξνζθνξάο, ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο απφ ηελ Α.Α.], ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη
ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ
θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. [Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα
ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ απφθαζε]
Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ («Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά») επηθπξψλνληαη κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη
κε επηκέιεηα απηήο καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ, ζηνπο πξνζθέξνληεο146. Θαηά ηεο ελ
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ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο.
Πεκείσζε: Γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο ηηκήο, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, εθδίδεηαη κηα απφθαζε κε ηελ
νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά
Ππκκεηνρήο», «Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά»).
3.2
Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ147 Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ παξ. 3.1, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή
πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), γηα λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά - απνδεηθηηθά κέζα ηφζν γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε, φζν θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.
Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη
πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ
ειεθηξνληθή ππνγξαθή.
Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο
παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά
πνπ ππνβιήζεθαλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο θαηά ηα αλσηέξσ
πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ, αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν
αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη µε
απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ
πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη
αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ ην ζηάδην
θαηαθχξσζεο, θαη‟ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄,
ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ κε
ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii)
δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3
(ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα
κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο
φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη
κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
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πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ148.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ
πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη
φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ
ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν
φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή
ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε
ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο: πνζνζηφ ……..149
ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ …….150 ζηελ πεξίπησζε
κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ
θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν [ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε κε βάζε ηελ επηινγή ηεο Α.Α.].
Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο
Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο.
3.3
Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ
ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε
πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ.
4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.
Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη:
α) άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε
πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο
θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά
ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372,
β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 5 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, [ε πεξ. β‟ ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ
απαηηείηαη, άιισο δηαγξάθεηαη],
γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν
ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ
ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ
έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε
ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ην νπνίν ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ
ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε.151
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20)

148
Βι. άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3
149
Τν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο
αμίαο κέρξη 100.000 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 επξψ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
150
Τν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% (παξαγξ. 1, άξζξν 105, Ν. 4412/2016)
151
Πξβι. άξζξν 105 παξ. 3 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 26 ηνπ λ.
4497/2017.

εκέξεο152 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ
έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ
ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε
ηελ ίδηα δηαδηθαζία (άξζξν 103), γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
3.4
Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία
Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ
εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο
λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα
αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη
πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο
θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο153 ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή
ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε
απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο
πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο154.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά155 κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο
θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην
ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF),
ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ156
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν
απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363
ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζκ. 56902/215
.Α..
Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο
απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο
ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε
πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016, ελψ δελ θσιχεηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο αλ ππνβιήζεθε
κφλν κία (1) πξνζθνξά θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη.
Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην
άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.
152
Πξβι. άξζξν 105 παξ. 4 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 27 ηνπ λ.
4497/2017.
153
Πξβι. άξζξν 360 ηνπ λ. 4412/2016
154
Πξβι. άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016
155
Σχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 362 λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 19 ηεο ΥΑ αξηζκ.
56902/215 «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)».
156
Σχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΥΑ 56902/215 “Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ
(Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)”.

Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ.
4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ.
4412/2016.
Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ
πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ
παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε
απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ
απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο157.
Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο
πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΞΞ158.
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο
ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ
ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα
(10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα
ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ
πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά159.
3.5
Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη
αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ
άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ,
λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή
λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε
παξάιεηςε.
4.
ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
4.1
Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη
ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη
επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή [ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ
επηζπλάπηεηαη ζρεηηθφ ππφδεηγκα άιισο γίλεηαη παξαπνκπή ζην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ
λ. 4412/2016:] Ρν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα... ηεο Γηαθήξπμεο [ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α.] θαη
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο

157
Η δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο νξίδεηαη ζην άξζξν 367 ηνπ λ.
4412/2016
158
Σχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 39/4.5.2017 – Καλνληζκφο εμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ
159
Πξβι άξζξν 372 παξ. 4 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016

αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ
πξνθαηαβνιήο. 160
Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηνπο [ή ζηελ πεξίπησζε πνπ
ηα πιηθά είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ηκεκαηηθά : απνδεζκεχνληαη
ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ
πιηθψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά] κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε
παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
4.2
Ππκβαηηθφ Ξιαίζην - Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη
φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.
4.3
Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
4.3.1 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη
νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ
ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ
νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.3.2 Πηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ λ. 2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ
ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ
δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Κεηξψν Ξαξαγσγψλ
(ΔΚΞΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ν.ΑΛ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ
ΔΚΞΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016
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[Πην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη φινη νη ππφινηπνη εηδηθνί φξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
θαη'
εθαξκνγή
ηνπ
άξζξνπ
130
ηνπ
λ.
4412/2016…………………………………………………162]
4.4
πεξγνιαβία
160
Δδάθην πέκπην πεξίπησζεο (β) παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016.
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Πξβι. άξζξν 130 λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4496/2016
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Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ θαη άιινπο εηδηθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. Οη ελ ιφγσ φξνη
κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο παξακέηξνπο ή παξακέηξνπο
πνπ αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ απαζρφιεζε. Οη θνηλσληθέο παξάκεηξνη αθνξνχλ θπξίσο: α) ηελ
απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ.
4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4019/2011 (Α΄ 216), β) ηε δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο ή/θαη εξγαζηαθήο
έληαμεο αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, γ) ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
δηαθξίζεσλ ή/θαη δ) ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (άξζξν 130 παξ. 2 θαη 3 λ.
4412/2016)

4.4.1. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη
επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε
ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ησλ πην θάησ ηκεκάησλ ηεο
ζχκβαζεο/ησλ πην θάησ ππεξεζηψλ-θαζεθφλησλ ......[ ην εδάθην β΄ ζπκπιεξψλεηαη
κφλνλ ζηε πεξίπησζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη εξγαζίεο
ηνπνζέηεζεο ή εγθαηάζηαζεο, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ θαη γηα ηηο
νπνίεο ππάξρεη επηθχιαμε, ζχκθσλα κε ηηο ηπρφλ απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ
εθηέιεζε νξηζκέλσλ θξίζηκσλ θαζεθφλησλ απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα
ή, αλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπσο αλαθέξεηαη
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4412/2016, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηελ έλσζε απηή, θαηά ην άξζξν 78 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016]
4.4.2. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε
απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Δπηπιένλ,
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ
απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ
ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο
ζπλεξγαζίαο.163. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη
ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην,
είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά
ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. [ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο
ηνπ ππεξγνιάβνπ φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα-ηερληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, πξνβιέπνληαη
ζην ζεκείν απηφ φξνη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αληηθαηάζηαζήο
ηνπ]
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα
ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα
απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα)
ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο
εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ
αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα
επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ
απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.
4.4.4. [Πην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη ε ηπρφλ δπλαηφηεηα πιεξσκήο απεπζείαο ηνπ
ππεξγνιάβνπ κε παξαπνκπή ζην αληίζηνηρν άξζξν πιεξσκήο ζην νπνίν ζα πξέπεη
λα θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα κέηξα ή νη κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θχξην
αλάδνρν λα εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο αδηθαηνιφγεηεο πιεξσκέο, θαζψο θαη νη
εηδηθφηεξεο
ξπζκίζεηο
πνπ
αθνξνχλ
απηφλ
ηνλ
ηξφπν
πιεξσκήο]............................................................. 164
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Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016
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Οη Α.Α. κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ
ππεξγνιάβνπ θαη, εθφζνλ ε θχζε ηεο ζχκβαζεο ην επηηξέπεη, ε αλαζέηνπζα αξρή θαηαβάιιεη
απεπζείαο ζηνλ ππεξγνιάβν ηελ ακνηβή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε πξνκήζεηαο, δπλάκεη ζχκβαζεο
ππεξγνιαβίαο κε ηνλ αλάδνρν. Σηελ πεξίπησζε απηή, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδνληαη ηα
εηδηθφηεξα κέηξα ή νη κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θχξην αλάδνρν λα εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο
αδηθαηνιφγεηεο πιεξσκέο, θαζψο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. Σηελ
πεξίπησζε απηή δελ αίξεηαη ε επζχλε ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ. Η παξ. 3 ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο, εάλ ε
Α.Α. πξνβιέςεη ηελ απεπζείαο πιεξσκή ηνπ ππεξγνιάβνπ, άιισο δηαγξάθεηαη.

4.5
Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο
πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/165 166
[Πην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο ξήηξεο ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ ηεο
ζχκβαζεο, θαζψο θαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ απηέο λα ελεξγνπνηεζνχλ,
ελδερφκελα κε παξαπνκπή ζε άιιν πεξηγξαθηθφ έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο]
4.6
Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο167
4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε
λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ.
5.
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
5.1
Ρξφπνο πιεξσκήο
5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :
[επηιέγεηαη είηε έλαο απφ ηνπο πην θάησ ηξφπνπο απφ ηελ Α.Α. είηε παξέρεηαη ε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηνπο πξνζθέξνληεο λα επηιέμνπλ κε ζρεηηθή δήισζε ζηνλ
ππνθάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. Ζ Α.Α. δχλαηαη λα πξνβιέςεη ην
πξνβάδηζκα ελφο εθ ησλ δχν ηξφπσλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηιέμεη ν πξνζθέξσλ]
α) Ρν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ [ν ελ
ιφγσ ηξφπνο πιεξσκήο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ]
β) άιινο ηξφπνο πνπ ζα επηιέμεη ε αλαζέηνπζα αξρή [ε Α.Α. ζα πξέπεη λα αλαθέξεη
αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν πιεξσκήο]
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016168, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ
ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ
πιεξσκή. [ε Α.Α. δχλαηαη λα αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά ζην ζεκείν
απηφ, πξβι. παξ. 6 ηνπ σο άλσ άξζξνπ]
5.1.2. Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.,
γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: [αλαθέξνληαη
απφ ηελ Α.Α. θαηά πεξίπησζε νη λφκηκεο θξαηήζεηο].
α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο
165
Πξβι. άξζξν 201 λ. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ
221, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 39 ηνπ λ. 4497/2017.
166
Γπλαηφηεηα ηεο Α.Α. λα πξνβιέςεη ζηε δηαθήξπμε ξήηξεο αλαζεψξεζεο/ πξναηξέζεηο. Σηελ
πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο, ζηηο
νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο, επηηξέπεηαη ε
ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο
ηξνπνπνίεζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ
ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ.
Οη πξνβιεπφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο δε ζα πξέπεη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο
ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 132 παξ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016).
167
βι. Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
168
Πξβι. άξζξν 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 34 θαη
35 ηνπ λ. 4497/2017.

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011
φπσο ηζρχεη)
β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο,
εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ
παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα
κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016169
γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)170 .
δ)………………………………………
Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο
ραξηνζήκνπ ….% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ ….%.
Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
παξαθξάηεζε
θφξνπ
εηζνδήκαηνο
αμίαο
…..%
επί
ηνπ
θαζαξνχ
πνζνχ.[ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α.]
5.2
Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο
5.2.1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο171 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη
ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα
ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν .....ηεο παξνχζαο
[ε παξάγξαθνο απηή ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Α.Α. κε βάζε ηνπο
εηδηθνχο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη παξαπνκπή ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο
δηαθήξπμεο ή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ......απηήο]
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ
εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη,
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ,
αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε
ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ
πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ν ππνινγηζκφο
ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν
κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην
ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ
εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην
γηα ηφθν ππεξεκεξίαο [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε
ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο].
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν172 5% επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
169
Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε
άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο
απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
170
Πξβι Υπνπξγηθή Απφθαζε 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ
ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
171
Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016
172
Άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016

Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα
επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην
πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζεπαξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο
πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην
νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο.
Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα
αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο
πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά
αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. [ε πεξίπησζε απηή
ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο].
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε
παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή
έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη
πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη
αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
5.3
Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ173
Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο,
δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ –
αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, λα
αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο.
Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί
ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ
άξζξνπ 221 ηνπ Λ. 4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ
ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά ηεο απφθαζεο
απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ
θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή
αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη
νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο
απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί.
Γηα ηελ Γηθαζηηθή Δπίιπζε δηαθνξψλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 205Α ηνπ
Λ. 4412/2016.
6.
ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ
6.1
Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ
6.1.1. Ζ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη ηκεκαηηθή κε ηζρχ πνπ νξίδεηαη έσο
31/12/2020. Ζ ηζρχο δχλαηαη λα παξαηαζεί έσο θαη ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
6.1.2.Ν/νη αλάδνρνο/νη
ζα πξέπεη απαξαίηεηα
λα παξαδίδεη/νπλ, εθφζνλ
ελεκεξψλεηαη/νληαη γηα ηηο πνζφηεηεο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν, θαηφπηλ
παξαγγειίαο ησλ Ξξντζηακέλσλ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο, κε
αιιεινγξαθία κέζσ fax, e-mail θ.ι.π., ηα πξντφληα, φζνλ αθνξά ηνλ Γήκν Λ.
Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο ζηνπο παξαθάησ ρψξνπο:
Α) ΞΑΗΓΗΘΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ
173

Άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016

ΡΚΖΚΑ
Γ/ΛΠΖ ΘΡΗΟΗΝ
1νο Ξαηδηθφο Πηαζκφο
Πκχξλεο 11,
Λ. Φηιαδέιθεηαο
Λ. Φηιαδέιθεηα
2νο Βξεθνλεπηαθφο Πηαζκφο
Καηάλδξνπ 113,
Λ. Φηιαδέιθεηαο
Λ. Φηιαδέιθεηα
3νο
Ξαηδηθφο
Πηαζκφο 25εο Καξηίνπ 3
Λ.Φηιαδέιθεηαο
Λ. Φηιαδέιθεηα
1νο
Ξαηδηθφο
Πηαζκφο Θξπζηάιε 24 & Ξεηαιά,
Λ.Σαιθεδφλαο
Λ. Σαιθεδφλα
3νο Βξεθνλεπηαθφο
Νδπζζέσο 2
Λ.Σαιθεδφλαο
Λ. Σαιθεδφλα
κεηαμχ ησλ σξψλ 7:00 π.κ. θαη 8:30π.κ.

ΡΖΙΔΦΥΛΑ
210-2511567
210-2516001
210-2523520
210-2529993
210-2518224
210-2523829

Β) ΘΑΞΖ
ΡΚΖΚΑ
Α‟ ΘΑΞΖ Λ. Φηιαδέιθεηαο
ΘΑΞΖ Λ. Σαιθεδφλαο

Γ/ΛΠΖ ΘΡΗΟΗΝ

ΡΖΙΔΦΥΛΑ

Ι. Γεθειείαο, Λ Φηιαδέιθεηα

210-2524346

Δι. Βεληδέινπ 46, Λ. Σαιθεδφλα

210-2531333

Θεζ/ληθεο & Ακθίζζεο,
Λ. Φηιαδέιθεηα
κεηαμχ ησλ σξψλ 8:00 π.κ. θαη 10:00π.κ.

ΘΑΞΖ Αγ. Καξίλαο

210-2759114

Γ) Γηα ηε Γνκή Ξαξνρήο Ππζζηηίσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΘΖΦΖ , νδφο Θεκ.
Πνθνχιε 2 & Πηξ. Ξαπάγνπ, Λ. Φηιαδέιθεηα, Ρ.Θ. 14342 κεηαμχ ησλ σξψλ 8:00
π.κ. θαη 9:30π.κ.
Γ) Γηα ην Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν Λ. Φηιαδέιθεηαο ε παξάδνζε ζα γίλεηαη ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ζηελ νδφ Καξαζψλνο 26 ζηε Λ. Σαιθεδφλα θαη ψξεο κεηά απφ
ζπλελλφεζε κε ην ηκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Θ. Ξνιηηηθήο.
Δ) Γηα ην γάια ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ε παξάδνζε ησλ εκεξεζίσλ
αλαινγνχλησλ πνζνηήησλ γάιαθηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηαμχ ησλ σξψλ 6:00
π.κ. θαη 8:00π.κ. ζηα αθφινπζα ζεκεία δηαλνκήο:
Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζε θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ (Αραξλψλ 464 &
Αγ.Αλαξγχξσλ)
Ρκήκα Θνηκεηεξίνπ (Ρέξκα Ξίλδνπ ) Λ. Φηιαδέιθεηα θαη
ΘΑΞΖ Λ. Σαιθεδφλαο (Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 46 Λ. Σαιθεδφλα)
Γεθειείαο 97 Γεκαξρείν Λ.Φ.
Γνκή Πίηηζεο (Θ. Πνθνχιε & Ξαπάγνπ Λ. Φηιαδέιθεηα)
Γηα ην γάια ησλ λεπίσλ ησλ Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά παξαπάλσ.
Ν/νη αλάδνρνο/νη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα παξαδίδεη/νπλ ηα πξντφληα φζνλ αθνξά
ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο –Λ. Σαιθεδφλαο ζηνπο
παξαθάησ ρψξνπο:
α) ηα θεληξηθά γξαθεία, νδφο Αγ. Αλαξγχξσλ 11, Λ. Σαιθεδφλα, 14343,
β) ν Βξεθηθφο Πηαζκφο, νδφο Θξπζηάιιε & Ξεηαιά, Λ. Σαιθεδφλα, 14343,
γ) ην Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν, νδφο Ξι. Θπζήξσλ , Λ. Φηιαδέιθεηα, 14343,
δ) νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΘΖΦΖ, νδφο Θεκ. Πνθνχιε & Ξαπάγνπ, Λ. Φηιαδέιθεηα,
14342.
Ζ παξάδνζε ησλ εκεξήζησλ αλαινγνχλησλ πνζνηήησλ γάιαθηνο ζα γίλεηαη
ηκεκαηηθά κεηαμχ ησλ σξψλ 6:00 πκ. θαη 8:00 πκ. ζε ζεκείν δηαλνκήο πνπ ζα
πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα παξαδίδεη ην γάια φζνλ αθνξά ηηο Πρνιηθέο
Δπηηξνπέο ζην γξαθείν ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ πνπ βξίζθεηαη ζηε Λέα Σαιθεδφλα,
Οαηδεζηνχ 26, κεηαμχ ησλ σξψλ 8:30π.κ. - 9:30π.κ.
Ν ηφπνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ θαζψο θαη ε ψξα κπνξεί λα αιιάμεη, θαηφπηλ
ππφδεημεο ηεο πεξεζίαο θαη εθφζνλ ην απαηηνχλ ππεξεζηαθέο αλάγθεο.
Ρα έμνδα κεηαθνξάο βαξαίλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή.
Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ζηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε,
νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ κηα εξγάζηκε εκέξα πξηλ, ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο.
Ζ αδπλακία εμππεξέηεζεο – παξάδνζεο ησλ πξνκεζεηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηηο
ηξεηο θνξέο ην κήλα. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο παξάδνζεο πέξαλ ησλ ηξηψλ θνξψλ
αλά κήλα, ν Γήκνο δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην
Λφκν πνηληθψλ ξεηξψλ θαη λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.
Ζ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη ηκεκαηηθή κε ηζρχ πνπ νξίδεηαη έσο
31/12/2020. Ζ ηζρχο δχλαηαη λα παξαηαζεί έσο θαη ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
πέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά πνπ
νξίδεη κεγαιχηεξν ρξφλν παξάδνζεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο, κέζα ζηα
ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε.
Ζ πξνκεζεχνπζα εηαηξεία γάιαθηνο ζα δηαζέζεη δσξεάλ ςπγεία ζπληήξεζεο
γάιαθηνο ζηνπο αλαθεξφκελνπο ρψξνπο δηαλνκήο θαη φπνπ αιινχ ρξεηαζηεί χζηεξα
απφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ, φζνλ αθνξά ην γάια γηα ην
εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ.
Ν Γήκνο, ε Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε θαη νη Πρνιηθέο Δπηηξνπέο δελ ππνρξενχηαη λα
απνξξνθήζνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ελδεηθηηθνχο
πίλαθεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθφζνλ νη αλάγθεο ηνπ απνδεηρηνχλ κηθξφηεξεο θαηά
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο.
Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε
ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
206 ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν
θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη
ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε
παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ.
4412/2016.
6.1.3. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο
αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα
παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
6.1.4. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ
πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ
εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο
εκέξεο λσξίηεξα.
Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν
ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε
πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.
6.2
Ξαξαιαβή πιηθψλ - Σξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ
6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη
δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221
ηνπ Λ.4412/16174 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ.
174
Άξζξν 221 παξ. 11 β) ηνπ λ. 4412/2016: “Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο
ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη
παξαιαβήο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Τν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη γηα φια ηα
ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνχο,
ιεηηνπξγηθνχο ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια,

Θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο
έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια
(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ
πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Ρα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο –
δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
ιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο
ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ.
5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Ρα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ
αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ
εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο
παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ
αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Λ.4412/16.
Ρν απνηέιεζκα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα
δχν κέξε.
Ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο.
6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο κέξεο.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε
ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ
παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ
απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη
εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ
επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ
νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ
πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ
παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ
απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.175
6.3
Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο
πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε
άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.

παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ
κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα
ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ
αξκνδηφηεηεο”
175
Σην άξζξν απηφ ε Α.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεηαβαηηθά ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ
ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί.

6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ
1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη
ππφθεηηαη
ζε
θπξψζεηο
ιφγσ
εθπξφζεζκεο
παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία
πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο
θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 91/2019
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

ΡΑ ΚΔΙΖ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δσωτεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Σ.
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ

